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„Csak az képes jól tanítani, aki képes maga is tanulni, aki
nyitott az új élményekre, aki leleményességet tanusít a
pedagógiai problémák megoldásában, akinek láthatóan
örömet szerez a oktatás.” Bodóczky István – Vizuális nevelés
c. könyv
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RÖVID PEDGÓGIAI ELV A MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMUNKBAN
Magyarországon kevés olyan Művészeti Szakgimnázium van, ami egyházi fenntartású, és húsz
éves múlttal rendelkezik. A középiskolás korosztály legizgalmasabb kérdéseire: Ki vagyok én?
Mi a dolgom a világban? Meddig tart a világegyetem? Létezik-e Isten? Van-e élet a halál után?
Teremtett-e a világ, vagy létrejött? stb.diák-tanár együtt alkotva keresi a válaszokat. A
gyerekből felnőtté válás időszakában alkotva élni és ezekre a kérdésekre választ keresni az
egyik legfontosabb dolog. A Kis létszámú 6-12 fős csoportokban, jól felszerelt szakmai
műhelyekben, szakirányú egyetemi végzettségű művésztanárok irányításával folyó
szakoktatásunk ezt a feladatot látja el magas színvonalon évek óta.
„A közoktatásban a művészet nem célja, hanem eszköze a nevelésnek, ezért is nevezik ezt
művészettel nevelésnek, ami hozzájárul a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapításához, az
esztétikai fogékonysághoz, a fantázia, a kreativitás fejlesztéséhez. A művészetekkel való
foglalkozás segíti az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztését.”
(Bodóczky István)
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OKJ szám

Szakképesítés megnevezése

képzési idő
Elmélet
Évfolyam %
Gyakorlat %

MODULÁRIS KÉPZÉS (2008) (2010)
54 211 09 0010 54
02
54 211 08 0010 54
02
54 211 01 0000 00
00
54211 16 0010 54
03

54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 213 02
54 810 01
54 211 08

54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 10
54 211 08

Grafikus (Képgrafikus)

5

30

70

Festő

5

30

70

Alkalmazott Fotográfus

5

30

70

Textilműves (Kézműves)
KOMPLEX ÁGAZATI KÉPZÉS
(2013-2014, 2014-2015) (2015-2016)
Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kiadványszerkesztő
Fotográfus és fotótermék kereskedő
Textilműves
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS (2016.
szeptembertől)
Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Művészeti és médiafotográfus
Textilműves

5

30

70

5
5
5
5
5
5
5

30
30
30
30
30
30
30

70
70
70
70
70
70
70

5
5
5
5
5
5

30
30
30
30
30
30

70
70
70
70
70
70
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Művészeti Szakgimnázium óraterve 9-12. évfolyam
Komplex ágazati képzés (2013-tól) kifutó rendszerben, nappali tanrendű képzés
(Kivéve fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés)

Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali tanrendű párhuzamos képzés, 2013-2014, 20142015-ös tanévben induló osztályoknál, felmenő rendszerben,komplex ágazati képzés, kifutó

heti óraszám

csoportok száma

finanszíro-zandó
órák száma

heti óraszám

csoportok száma

finanszíro-zandó
órák száma

heti óraszám

csoportok száma

finanszíro-zandó
órák száma

12. évf.

finanszíro-zandó
órák száma

11. évf.

csoportok száma

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

Matematika

4
3
3

1
2
1

4
6
3

4
3
3

1
2
1

4
6
3

4
3
3

1
2
1

4
6
3

4
3
3

1
2
1

4
6
3

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

1

2

2

1

2

3

1

3

3

1

3

Etika/Hittan

2

3

3

1

1

1

5
1

1
1

5
1

1
1

6
3
0
0
0
0
0
5
1

2

3

6
2
2
0
3
0
0
5
1

3
1

1
1

3
1
1

2
3

2
3

2
2
2

5
1

1
1

6
0
1
0
0
0
0
5
1

3

2

6

4

3

12

4

3

12

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek

1
1
5
1

1
2
1
1

6
0
2
3
0
1
2
5
1

3

2

6

0,5

1

0,5

0

0
1

2
2
4

1
0,5
4

2
2
4

0
0
2
1
16

1

0,5
0,5
4

0
0
1
1
16

0,5
0,5
5

2
2
4

1
0
1
1
20

2

1

2

2

1

2

2

1

2

Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek* (Vizuális kultúra)
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Rajz, festés, mintázás gyak.
munkahelyi egészség és
biztonság
Szakmai tárgyak
órakerete, amelyből
1óra (szakmai irányú
képzésre) szabadon
tervezhető**

2
0,5

1
2

tervezés és gyakorlat

3

4

0
2
1
0
12

művészettörténet

2

1

2

művészeti vállalkozás
térábrázolási rendszerek
stílustan és szaktörténet
technológia

Szakmai órák összesen:
Összesen:
Rendelkezésre álló keret:

11

23,5 10

26

11,5

33

13

37

38
35

58,5 37
59 36

60
59

35,5
35

64
60

35
35

66
60

A komplex modul iskolai óraterve tantárgyakra lebontva
Az első két komplexes osztályra vonatkozik. (Indultak: 2013/2014 és 2014/2015)
10

0

MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA

Művészeti Szakgimnázium óraterve 13. évfolyam
Komplex ágazati képzés (2013-2014-tanévtől) kifutó rendszerben

Grafikus
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kortárs szakmai környezet
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Kortárs grafika szaktörténet
Grafikai szakelmélet
Illusztrációs technikai gyakorlat
Szakillusztrációs gyakorlat
Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat
Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

Összesen:

Heti óraszám
0,5
2
3
7
2
4
1
2
4,5
9
35

Festő
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kortárs szakmai környezet
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Táblakép és falfestészeti gyakorlatok
A festészet nyersanyagai, technikái
Festészettörténet

Összesen:

Textilműves
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kortárs szakmai környezet
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Textil szakelmélet
Textil szakgyakorlat

Összesen:

Heti óraszám
0,5
2
3
7
11,5
6
5
35

Heti óraszám
0,5
2
3
7
7,5
15
35

11
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Divat és stílustervező
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kortárs szakmai környezet
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Divattörténet
Divattervezési gyakorlat
Öltözék kivitelezés gyakorlat
Stílusalakítás elmélet
Stílusalakítás gyakorlat
Látványtervezési gyakorlat

Összesen:

Heti óraszám
0,5
2
3
4
4
4
4
3,5
4
6
35

Dekoratőr
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kortárs szakmai környezet
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Techológia gyakorlat
Technológia szakelmélet
Grafika gyakorlat
Tervezés gyakorlat
Térábárzolási rendszerek II.
Kirakatrendezés gyakorlat
Térrendezés gyakorlat
Rendezés szakelmélet

Összesen:

12

Heti óraszám
0,5
2
3
5
2
1
4
2
2
6
4
3,5
35
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Kiadványszerkesztő
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kiadványszerkesztés alapismeretek
Kiadványszerkesztés programjai
gyakorlat
Szövegfeldolgozás
Szövegfeldolgozás gyakorlat
Képfeldolgozás
Képfeldolgozás gyakorlat
Kép-szöveg integráció
Kép-szöveg integráció gyakorlat

Összesen:

Heti óraszám
0,5
2
2,5
2
3
5
3
7
3
7
35

Fotó
Tantárgyak
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Kultúrtörténet
Fotótechnika
Felvételkészítés és kidolgozás
Kreatív tervezés

Összesen:

Heti óraszám
0,5
2
2
3
16,5
7
31
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SZAKGIMNÁZIUMI (2016-TÓL FELMENŐ RENDSZERBEN)
Képző- és iparművészet V.,

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Fizika
Kötelezően választható
tantárgy: Érettségi tantárgy,
vagy Idegen nyelv, vagy
Kémia*, vagy Informatika,
vagy Szakmai tantárgy**
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
Érettségire épülő (fő)
szakképesítés
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető
szakképesítés
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma

4
4
3
2
2
5
1

4
4
3
2
2
5
1

4
4
3
3
1
5
1

4
4
3
3
1
5
1

9-12.
óraszám
összesen
556
556
417
345
31
144
36
695
139

3

-

-

-

-

2

2

-

-

8

Éves összes óraszám

14

4
-

13. évf.
óraszám
összesen
124
-

108

-

-

2

206

-

-

2

2

134

-

-

1

-

-

36

-

-

8

7

7

31

961

-

-

13. évf.

(1045+453)

1498

3

4

3

3

35

36

35

35

35

36

36

36

31

31

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085
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A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁM

Magyar nyelv és irodalom

4

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

Idegen nyelvek

3

2

6

3

2

6

3

2

6

3

2

6

Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

2

1

2

2

1

2

3

1

3

3

1

3

Etika/Hittan

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

0

2

1

2

3

1

3

2

1

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Biológia – egészségtan
Fizika

2

1

2

Kémia

3

1

3
0

Földrajz

3

1

1

1

1

1

1

1

Informatika

1

2

2

Testnevelés és sport

5

1

5

5

1

5

5

1

5

5

1

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

0

0

0

0

0

0

0

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság
10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése
10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

10588-12
Tervezés és
technológia

munkahelyi egészség és
biztonság

művészeti vállalkozás

0

0

1

1

2

1

2

3

2

6

3

2

6

4

3

12

4

3

12

művészettörténet

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

0,5

2

1

0,5

2

1

1

2

2

0,5

2

1

0

0,5

2

1

0,5

2

1

0,5

2

1

12

4

4

16

4

4

16

5

4

20

tervezés és gyakorlat

3

4

1

1

1

Rajz, festés, mintázás
gyak.

technológia

1

0

térábrázolási rendszerek

stílustan és szaktörténet

csoportok
száma
finanszírozan
dó órák
száma

0

Művészetek* (Vizuális kultúra)

0

heti óraszám

csoportok
száma
finanszírozandó órák
száma

heti óraszám

csoportok
száma
finanszírozandó órák
száma

heti óraszám

csoportok
száma
finanszírozandó órák
száma

heti óraszám

csoportok
száma
finanszírozandó órák
száma

Tantárgyak

heti óraszám

KOMPLEX- ÁGAZATI (KIFUTÓ RENDSZERBEN)
Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali tanrendű párhuzamos képzés, 20132014, 2014-2015-ös tanévben induló osztályoknál, felmenő rendszerben, komplex ágazati
képzés, kifutó
9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.
13.évf.

0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

1

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

4

Kortárs szakmai
környezet

3

1

3

Szakmai ábrázolási
gyakorlat

7

3

21

Szakmai elméleti tárgyak

6

4

24

17

4

68

közös mudulok

Szakmai gyakorlati
tárgyak

Szakmai órák
összesen:

11

24

10

26

12

33

13

37

35

Összesen: 38

59

37

60

36

64

35

66

36

121
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Komplex ágazati képzés 2015-2016-ban induló osztályban kifutó rendszerben, nappali tanrendű
képzés, „Természettudományos”
Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali tanrendű párhuzamos képzés, 2015-2016-os tanévben
induló osztálynál, felmenő rendszerben,komplex ágazati képzés,”
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS” kifutó

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika/Hittan
Természettudomány
(Term.tud: 9.biosz, 10.kémia, 11.fizika,
12.föci)
Művészetek* (Vizuális kultúra)
Informatika
Testnevelés és sport

4
8
3

4
3
3

1
2
1

4
6
3

5
3
3

1
2
1

5
6
3

4
3
4

1
2
1

4
6
4

2

1

2

3

1

3

3

1

3

3

1

3

2
2

3
1

6
2
0
0

2
2

3
1

6
2
0
0

2
2

3
1

6
2
0
0

2
2

3
1

6
2
0
0

1
1
5
1

1
2
1
1

1
2
5
1

5
1

3

3

9

4

0,5

1

0,5

0

0

0
0

1
1

0
0
5
1

5
1

3

12

4

1
1

0
0
5
1

5
1

1
1

0
0
5
1

3

12

4

3

12

zandó
órák
száma

csoportok
száma
finanszíro

csoportok
száma
finanszíro
-zandó
órák
száma
heti
óraszám

heti
óraszám

csoportok
száma

csoportok
száma
finanszíro
-zandó
órák
száma
heti
óraszám

1
2
1

1

Foglalkoztatás II.

0,5

1

0,5

Foglalkoztatás I.

2

2

4

3

1

3

7

3

21

6

4

24

17

4

68

2

1

2

1

1

1

1

1

0

1

tervezés és
gyakorlat

3

4

12

4

művészettörténet

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

16

4

1

2

2

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

4

16

5

4

20

1

2

2

1

2

1

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Szakmai elméleti
tárgyak
Szakmai gyakorlati
tárgyak

Szakmai órák összesen:

12

61

12

20

13

21

13

24

35

121

Összesen:

37

61

35

62

37

64

37

67

36

122

Rendelkezésre álló keret:

35

59

36

59

35

60

35

60

A 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben halad.
A közismeret ide használta fel a természettudományos kerettanterv által biztosított 4 közismereti órát.
A szakma ide használta fel a term.tudományos kerettanterv által biztosított 4 szakmai órát.

16

13.évf.

4
4
3

technológia

közös mudulok

12. évf.

1

Rajz, festés,
mintázás gyak.
munkahelyi
egészség és
biztonság
művészeti
vállalkozás
térábrázolási
rendszerek
stílustan és
szaktörténet

11499-12
Foglalkoztatás
II.
11498-12
Foglalkoztatás
I.

11. évf.

1

Osztályfőnöki

Szakmai
tárgyak
órakerete,
amelyből 1óra
(szakmai
irányú
képzésre)
szabadon
tervezhető**

10. évf.

csoportok
száma
finanszíro
-zandó
órák
száma
heti
óraszám

Tantárgyak

heti
óraszám

9. évf.
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helyi program, óraterv– nappali munkarendű- 2016.09.01-ben indult szakgimnáziumi képzés, felmenő rendszerben

1
2
1
1
3

144
144
108
72
72

4
8
3
2
6

Kötelező komplex természettudományos
tantárgy

3

1

108

3

Idegen nyelvek
Matematika
Történelem

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika

Informatika
Testnevelés
Osztályfőnöki
közismereti összesen:
Projekttervezés és projekt menedzsment

2
1
1
1

72
180
36
936
36

4
5
1
1

Projekttervezés és projekt menedzsment
gyakorlata

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.

10586-12 Művészetelmélet és
ábrázolás
10588-16 Tervezés és
technológia
10589-12 Kortárs szakmai
környezet

Művészettörténet
Térábrázolási rendszerek
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat

1

2
1
4
1
4

5

1
1
3
5
5

36

72
36
144
36
144

5

2
1
12
5
20

4
4
3
3
2

1
2
1
1
3

144
144
108
108
72

4
8
3
3
6

4
4
3
3
2

1
2
1
1
3

128
128
96
96
64

4
8
3
3
6

2

1

72

2

2
1

1
1

72
36

2
1

2

1

64

2

1

1

36

1

5
1
24
0,5

1
1

5
1

5
1
25

1
1

180
36
900

5
1

5
1
24

1
1

180
36
792

5
1

1

180
36
864
18

0,5

0,5

1

18

0,5

1

5

36

5

2

1

72

2

4
1

3
5

144
36

12
5

szakmai órák összesen

5
14

összes óraszám

504

14
75

finanszírozandó órák összesen

40

5

180

1

1

36

1

1

5

36

5

2

1

72

2

4
1

3
5

144
36

12
5

5
60

14

76
38

128

6

1
4

1

36
164

1

össz.gyak.

össz.elm.

finanszírozandó
órák száma

össz óraszám

csoportok
száma

2

18

25

504

3

54
36
1

1

32

1

32

1

5

32

5

140

5

180

25

504

16

0,5

16

2

2

64

4

64
344

64

2

2

1

64

2

4
1

3
5

128
32

12
5

8

3

256

24

36
816
140
144

15

77
39

1

1

6
60

0,5

2

Kortárs művészettörténet
szakmai órák (elmélet és gyakorlat; 10-13.
évfolyamban)

heti óraszám

finanszírozandó
órák száma

össz óraszám

csoportok
száma

heti óraszám

finanszírozandó
órák száma

4
8
3
2
6

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

össz óraszám

144
144
108
72
72

Rendezvényszervezés gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti alapismeretek

13. évf.

1
2
1
1
3

összefüggő szakmai gyakorlat

11887-16 Kulturális programok
és projektek szervezése

2
5
1
26
1

12. évf.

4
4
3
2
2

Művészetek
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

csoportok
száma

heti óraszám

finanszírozandó
órák száma

össz óraszám

csoportok
száma

11. évf.

összefüggő szakmai gyakorlat

Etika/Hittan

4
4
3
2
2

Magyar nyelv és irodalom

heti óraszám

finanszírozandó
órák száma

10. évf.
össz óraszám

Tantárgyak

csoportok
száma

modul neve

heti óraszám

9. évf.

5

212

30

480

3

1

96

3

16

5

496

78

31
81

39

96

992
119

35

894 2058
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A KOMPLEX ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUMI 2013/2014 ÉS 2014/2015 TANÉV VALAMINT A 2015/2016-OS
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KERETTANTERVŰ KÉPZÉSEKBEN, A 13. SZAKMAI ÉV SZAKMÁKRA VONATKOZÓ MODULHÁLÓJA
MEGEGYEZIK.

Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali rendszerű képzés (komplex) 2013-2014 és
2014-2015-ös tanévtől, Grafikus 54 211 04

munkahelyi
egészség és
biztonság

10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

művészeti
vállalkozás

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

térábrázolási
rendszerek
Rajz, festés,
mintázás gyak.
művészettörténet

10588-12
Tervezés és
technológia

stílustan és
szaktörténet

0

0

0

0

0

0

0

heti óraszám

13.évf.
finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

12. évf.

0
1

1

1

2

1

2

3

2

6

3

2

6

4

3

12

4

3

12

2
0,5

1
2

2
1
0

2
0,5
0,5

1
2
2

2
1
1

2
1
0,5

1
2
2

2
2
1

2
0,5
0,5

1
2
2

2
1
1

3

4

12

4

4

16

4

4

16

5

4

20

technológia
tervezés és
gyakorlat

heti óraszám

0,5

11. évf.
finanszíro-zandó
órák száma

1

csoportok száma

0,5

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

csoportok száma

Tantárgyak

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

Kortárs szakmai
környezet
Kortárs grafika
szaktörténet
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Grafika
szakelmélet
Illusztrációs
technikai
gyakorlat
Szakillusztrációs
gyakorlat
Tervezőgrafikai
technológiai
gyakorlat

3

10610-12
Grafikai alapok

10611-12
Grafikai
illusztrálás

10612-12
Alkalmazott
grafikai munka

2
7
4
1
2
4,5

Tervezőgrafikai
technológiai
tervezési
gyakorlat

Szakmai órák
összesen:

9
11

23,5 10

26 11,5

33

13

A központi kerettanterv szerint meghatározott közös modulok, és/vagy tananyagtartalmak.
A központi kerettanterv szerint meghatározott szakmaspecifikus modul Grafika 54 211 04 szakképesítéshez.
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37

35

MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA
Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali rendszerű képzés (komplex) 2013-2014 és 2014-2015-ös
tanévtől, Festő 54 211 03

munkahelyi
egészség és
biztonság

10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

művészeti
vállalkozás

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

0

0

0

0

0

0

0

0
1

1

1

2

1

2

Rajz, festés,
mintázás gyak.

3
2

2
1

6
2

3
2

2
1

6
2

4
2

3
1

12
2

4
2

3
1

12
2

0,5

2

1

0,5

2

1

1

2

2

0,5

2

1

0

0,5

2

1

0,5

2

1

0,5

2

1

12

4

4

16

4

4

16

5

4

20

stílustan és
szaktörténet
technológia
tervezés és
gyakorlat

3

4

heti
óraszám

13.évf.
finanszírozandó órák
száma

csoportok
száma

heti
óraszám

12. évf.
finanszírozandó órák
száma

csoportok
száma

heti
óraszám

finanszírozandó órák
száma

0,5

csoportok
száma

1

heti
óraszám

0,5

11. évf.

térábrázolási
rendszerek

művészettörténet
10588-12
Tervezés és
technológia

finanszírozandó órák
száma

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

csoportok
száma

Tantárgyak

10. évf.

heti
óraszám

9. évf.

0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Táblakép és
falfestészeti
gyakorlatok
A festészet
nyersanyagai,
technikái

3

10749-12 Kortárs
Szakmai
Ismeretek

10750-12
Festészet

Festészettörténet
Szakmai órák
összesen:

7
11,5
5
6
11

23,5 10

26 11,5

33

13

37

35

A központi kerettanterv szerint meghatározott közös modulok, és/vagy tananyagtartalmak.
A központi kerettanterv szerint meghatározott szakmaspecifikus modul Festő 54 211 03 szakképesítéshez
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MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA

Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali rendszerű képzés (komplex) 2013-2014 és
2014-2015-ös tanévtől, Textilműves 54 211 08

munkahelyi
egészség és
biztonság

10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

művészeti
vállalkozás

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

térábrázolási
rendszerek
Rajz, festés,
mintázás gyak.
művészettörténet

10588-12
Tervezés és
technológia

stílustan és
szaktörténet

0

0

0

0

0

0

0

0
1

1

1

1

2

3

2

6

3

2

6

4

3

12

4

3

12

2
0,5

1
2

2
1

2
0,5

1
2

2
1

2
1

1
2

2
2

2
0,5

1
2

2
1

0

0,5

2

1

0,5

2

1

0,5

2

1

12

4

4

16

4

4

16

5

4

20

3

4

heti óraszám

13.évf.
finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

12. évf.

2

technológia
tervezés és
gyakorlat

heti óraszám

0,5

11. évf.
finanszíro-zandó
órák száma

1

csoportok száma

0,5

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

csoportok száma

Tantárgyak

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat

3

10727-12
Textiltervezés,
kivitelezés,
szakmai rajz és
kortárs szakmai
környezet

7
6
16,5

Textil szakelmélet
Textil
szakgyakorlat

Szakmai órák
összesen:

11

23,5 10

26 11,5

33

13

A központi kerettanterv szerint meghatározott közös modulok, és/vagy tananyagtartalmak.
A központi kerettanterv szerint meghatározott szakmaspecifikus modul Textilműves 54 211 08 szakképesítéshez.
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MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA
Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali rendszerű képzés (komplex) 2013-2014 és 20142015-ös tanévtől, Divat- és stílustervező 54 211 02

munkahelyi
egészség és
biztonság

10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

művészeti
vállalkozás

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

térábrázolási
rendszerek
Rajz, festés,
mintázás gyak.
művészettörténet

10588-12
Tervezés és
technológia

stílustan és
szaktörténet

0

0

0

0

0

0

0

0
1

1

1

1

2

3
2

2
1

6
2

3
2

2
1

6
2

4
2

3
1

12
2

4
2

3
1

12
2

0,5

2

1

0,5

2

1

1

2

2

0,5

2

1

0

0,5

2

1

0,5

2

1

0,5

2

1

12

4

4

16

4

4

16

5

4

20

3

4

heti óraszám

13.évf.
finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

12. évf.

2

technológia
tervezés és
gyakorlat

heti óraszám

0,5

11. évf.
finanszíro-zandó
órák száma

1

csoportok száma

0,5

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

csoportok száma

Tantárgyak

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

Kortárs szakmai
környezet

3

Divattörténet

3

10598-12 Stílus
és divat szakmai
rajz, modern és
kortárs szakmai
környezet

10599-12
Divattervezés

10600-12
Stílusalakítás

Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Divattervezési
gyakorlat
Öltözék
kivitelezés
gyakorlat
Stílusalakítás
elmélet
Stílusalakítás
gyakorlat

7
4
4
3
3

Látványtervezési
gyakorlat

Szakmai órák
összesen:

5,5
11

23,5

10

26 11,5

33

13

37

35

A központi kerettanterv szerint meghatározott közös modulok, és/vagy tananyagtartalmak.
A központi kerettanterv szerint meghatározott szakmaspecifikus modul Divat- és stílustervező 54 211 02 szakképesítéshez.
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MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA

Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium nappali rendszerű képzés (komplex) 2013-2014 és
2014-2015-ös tanévtől, Dekoratőr 54 211 01

munkahelyi
egészség és
biztonság

10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

művészeti
vállalkozás

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

térábrázolási
rendszerek
Rajz, festés,
mintázás gyak.
művészettörténet
stílustan és
szaktörténet

10588-12 Tervezés
és technológia

11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10590-12
Dekoratőr
technológia

10591-12 Kirakatés térrendezés

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

3

2

6

3

2

6

4

3

12

4

3

12

2
0,5

1
2

2
1

2
0,5

1
2

2
1

2
1

1
2

2
2

2
0,5

1
2

2
1

0

0,5

2

1

0,5

2

1

0,5

2

1

12

4

4

16

4

4

16

5

4

20

3

4

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

13.évf.

0

0

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Technológia
gyakorlat
Technológia
szakelmélet

3

Grafika gyakorlat

4
1,5

Tervezés
gyakorlat
térábrázolási
rendszerek II.
Kirakatrendezés
gyakorlat
Térrendezés
gyakorlat
Rendezés
szakelmélet
Szakmai órák
összesen:

7
2
1

2
6
3
3
11

23,5 10

26

11,5

33

13

A központi kerettanterv szerint meghatározott közös modulok és/vagy tananyagtartalmak.
A központi kerettanterv szerint meghatározott szakmaspecifikus modul Dekoratőr 54 211 01 szakképesítéshez.
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csoportok száma

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

csoportok száma

12. évf.

2

technológia
tervezés és
gyakorlat

heti óraszám

0,5

11. évf.
finanszíro-zandó
órák száma

1

csoportok száma

0,5

heti óraszám

finanszíro-zandó
órák száma

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

csoportok száma

Tantárgyak

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

37

35

MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA

helyi program az 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus szakképesítéshez –nappali munkarendű2017.09.01-ben induló szakgimnáziumi képzéshez

11887-16 Kulturális
programok és projektek
szervezése

0,5

1

18
1

1

5

36

1

5

1

36

36

36

1

5

36

1

1

32

32

1

5

32

140

0

0

0

0

0,5

1

16

16

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Foglalkoztatás I.

0

0

0

0

2

2

64

64
344

Művészettörténet

2

1

72

2

1

72

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

5

3

180

4

3

144

Anyagismeret

1

5

36

1

5

36

Tervezés és gyakorlat

4

5

144

0

Kortárs művészettörténet

0

0

11891-16 Technikai
médiumok elmélete

Technikai médiumok elmélete

0

0

11892-16 Technikai
médiumok gyakorlata

Fotó és multimédia gyakorlat

0

Tipográfia és
prezentációkészítés gyakorlata

0

10588-16 Tervezés és
technológia
10589-12 Kortárs szakmai
környezet

11893-16 Szakmai rajz és
tipográfia

szakmai órák összesen

14

összes óraszám

40

504

5

180

2

1

72

4

3

144

1

5

36
0
0

5

0
14
38

504

összefüggő szakmai gyakorlat

Foglalkoztatás II.

összefüggő szakmai gyakorlat

11499-12 Foglalkoztatás II.

10586-12 Művészetelmélet
és ábrázolás

össz.gyak.

össz.elm.

össz óraszám

18

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

csoportok száma

54

Rendezvényszervezés
gyakorlata

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

13. évf.
heti óraszám

18

össz óraszám

1

csoportok száma

0,5

heti óraszám

36

12. évf.

össz óraszám

össz óraszám

1

csoportok száma

csoportok száma

1

Projekttervezés és projekt
menedzsment gyakorlata

11. évf.
heti óraszám

heti óraszám

Projekttervezés és projekt
menedzsment

össz óraszám

Tantárgyak

csoportok száma

modul neve

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

2

1

64

2

1

64

4

3

128

8

3

256

1

5

32

0

0

0
3

14
39

140
144

96

96
144

0

1

32

4,5

144

180

5

160

9

288

808

0

2

64

64

512

31

992

0
60

1

852

504

60

15
39

35

894

2058

A csoportbontások száma, az egész osztályra vonatkozó adatokat tartalmazza
A 11. évfolyamban a Fotó és multimédia gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 5 órából 2 óra a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében
valósul meg
A 12. évfolyamban a Fotó és multimédia gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 4 órából 2 óra a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében
valósul meg
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MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA

helyi program az 54 211 04 Grafikus szakképesítéshez – nappali munkarendű- 2016.09.01-ben
indult szakgimnáziumi képzés, felmenő rendszerben

Projekttervezés és projekt
menedzsment gyakorlata

1

1

36

36

11818-16
Tervezőgrafikai
elmélet és gyakorlat

1

5

36

1

5

36

1

1

32

32

1

5

32

140

Foglalkoztatás II.

0

0

0

0

0,5

1

16

16

Foglalkoztatás I.

0

0

0

0

2

2

64

64

344

Művészettörténet

2

1

72

2

1

72

2

1

72

2

1

64

2

1

64

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

5

3

180

4

3

144

4

3

144

4

3

128

8

3

256

Anyagismeret

1

5

36

1

5

36

1

5

36

1

5

32

0

3

5

108

0

0

0

0

0

Tervezés és gyakorlat

10589-12 Kortárs
szakmai környezet
10610-16 Grafikai
alapok
10611-16 Grafikai
illusztrálás

36

Kortárs művészettörténet
Grafikai technológia
gyakorlat

1

2

36

5

2

180

0
0
4

2

144

összefüggő szakmai gyakorlat

10588-16 Tervezés és
technológia

5

összefüggő szakmai gyakorlat

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

1

0
4

2

3

1

128

96

852
140
108
96

0

488
64

Illusztrációs gyakorlat

0

0

0

0

2

2

64

Tervezőgrafikai elmélet

0

0

0

0

4

2

128

Tervezőgrafikai technológiai
gyakorlat

0

0

0

0

2,5

2

80

80

Tervezőgrafikai tervezési
gyakorlat

0

0

64

7

2

224

324

480

31

szakmai órák összesen

14

összes óraszám

40

504

14
38

504

1
60

14
39

2

36
504

2
60

15
39

2

128

992

35

878

A csoportbontások száma, az egész osztályra vonatkozó adatokat tartalmazza a közös moduloknál, a szakmaspecifikus moduloknál a grafikus
csoportbontásra vonatkozik
A 11. évfolyamban a Garfikai technológia gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 4 órából 1 óra, és a Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy kötelező
sávjában 4 órából 2 óra, a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
A 12. évfolyamban a Garfikai technológia gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 4 órából 1 óra, és a Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy kötelező
sávjában 4 órából 2 óra, a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
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össz.gyak.
18

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

össz.elm.
54

Rendezvényszervezés
gyakorlata

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

össz óraszám

18

csoportok száma

1

13. évf.
heti óraszám

0,5

össz óraszám

18

heti óraszám

1

csoportok száma

0,5

12. évf.

össz óraszám

36

heti óraszám

1

11. évf.
csoportok száma

heti óraszám

1

össz óraszám

11887-16 Kulturális
programok és
projektek szervezése

csoportok száma

Projekttervezés és projekt
menedzsment

össz óraszám

Tantárgyak

csoportok száma

modul neve

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

2058

MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA

helyi program az 54 211 02 Divat- és stílustervező szakképesítéshez – nappali munkarendű2016.09.01-ben indult szakgimnáziumi képzés, felmenő rendszerben

Projekttervezés és projekt
menedzsment gyakorlata

1

1

5

36

1

5

1

36

36

36

1

5

36

1

1

32

32

1

5

32

140

11499-12 Foglalkoztatás
II.

Foglalkoztatás II.

0

0

0

0

0,5

1

16

16

11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

0

0

0

0

2

2

64

64
344

10589-12 Kortárs
szakmai környezet
12087-16
Öltözéktervezés

10600-16 Stílusalakítás

2

1

72

2

1

72

2

1

72

2

1

64

2

1

64

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

5

3

180

4

3

144

4

3

144

4

3

128

8

3

256

Anyagismeret

1

5

36

1

5

36

1

5

36

1

5

32

0

Tervezés és gyakorlat

4

5

144

0

0

Kortárs művészettörténet

0

0

Tervezési alapok gyakorlat

0

0
3

108

2

72

0
3

108

2

72

64
0

4

128

1

96

140
144
96

0

280

4

128

128

4

128

432

Divatervezési gyakorlat

0
0

Stílusgyakorlat

0

0

0

0

2

64

Stíluselmélet

0

0

0

0

1,5

48

48

Divattörténet

0

0

0

0

2

64

64

0

0

0

0

2

64

480

31

992

szakmai órák összesen

14

összes óraszám

40

504

14
38

504

60

0

3
2

852

Öltözék kivitelezési gyakorlat

Látványtervezés gyakorlat

0

0

összefüggő szakmai gyakorlat

10588-16 Tervezés és
technológia

Művészettörténet

összefüggő szakmai gyakorlat

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

össz.gyak.
18

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

össz.elm.
54

Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

össz óraszám

18

csoportok száma

1

heti óraszám

0,5

13. évf.
össz óraszám

18

csoportok száma

1

heti óraszám

0,5

12. évf.

össz óraszám

36

csoportok száma

1

11. évf.
heti óraszám

heti óraszám

1

össz óraszám

11887-16 Kulturális
programok és projektek
szervezése

csoportok száma

Projekttervezés és projekt
menedzsment

össz óraszám

Tantárgyak

csoportok száma

modul neve

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

14
39

504

60

15
39

35

64

64

862

2154

A csoportbontások száma, az egész osztályra vonatkozó adatokat tartalmazza a közös moduloknál
A 11. évfolyamban a Tervezési alapok gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 3 órából 1 óra és az Öltözék kivitelezés gyakorlat kötelező sávjában 2órából 1
óra, a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
A 12. évfolyamban a az Öltözék kivitelezés gyakorlat kötelező sávjában 4órából 2óra, a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében
valósul meg
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1

1

1

36

10589-12 Kortárs
szakmai környezet
10750-16 Festészet

36

1

5

36

1

5

36

1

1

32

32

1

5

32

140

Foglalkoztatás II.

0

0

0

0

0,5

1

16

16

Foglalkoztatás I.

0

0

0

0

2

2

64

64
34
4

Művészettörténet

2

1

72

2

1

72

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

5

3

180

4

3

144

Anyagismeret

1

5

36

Tervezés és gyakorlat

4

5

144

0

0

0

Kortárs művészettörténet
Festészet gyakorlat

0

Festészet elmélet

1

5

0

szakmai órák összesen

14

összes óraszám

40

504

5

36

180

504

2

1

72

4

3

14
4

1

60

38

5

36
0
0

4

0
14

14
4

1

36

14

50
4

39

2

1

64

2

1

64

4

3

12
8

8

3

25
6

1

32

0

0

0
3

5

60

5

16
0

13,
5

1

96

32

2

64

15

48
0

31

99
2

35

144
96

43
2

1

39

852
14
0

916
13
2

88
2

A csoportbontások száma, az egész osztályra vonatkozó adatokat tartalmazza a közös moduloknál
A 11. évfolyamban a Festészet gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 4 órából 1 óra a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul
meg
A 12. évfolyamban a Festészet gyakorlat tantárgy kötelező sávjában 5 órából 2 óra a Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul
meg
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össz.gyak.

36

összefüggő szakmai gyakorlat

10588-16 Tervezés és
technológia

5

összefüggő szakmai gyakorlat

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

1

össz
óraszám

18

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

csoportok
száma

54

Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek
11499-12 Foglalkoztatás
II.
11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetén)

13. évf.
heti
óraszám

18

össz
óraszám

1

heti
óraszám

0,5

csoportok
száma

18

12. évf.

össz
óraszám

1

csoportok
száma

0,5

heti
óraszám

36

11. évf.

össz
óraszám

csoportok
száma

heti
óraszám

1

heti
óraszám

Projekttervezés és projekt
menedzsment
Projekttervezés és projekt
menedzsment gyakorlata

10. évf.

össz
óraszám

11887-16 Kulturális
programok és projektek
szervezése

Tantárgyak

csoportok
száma

9. évf.
modul neve

össz.elm.

helyi program az 54 211 03 Festő szakképesítéshez – nappali munkarendű- 2016.09.01-ben indult
szakgimnáziumi képzés, felmenő rendszerben
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helyi program az 54 211 01 Dekoratőr– nappali munkarendű- 2016.09.01-ben indult szakgimnáziumi
képzés, felmenő rendszerben

11887-16 Kulturális
programok és projektek
szervezése

Projekttervezés és projekt
menedzsment gyakorlata

0,5

1

18
1

1

5

36

1

5

1

36

36

36

1

5

36

1

1

32

32

1

5

32

140

11499-12 Foglalkoztatás
II.

Foglalkoztatás II.

0

0

0

0

0,
5

1

16

16

11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

0

0

0

0

2

2

64

64

34
4

10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10590-16 Dekoratőr
technológia

10591-12 Kirakat- és
térrendezés

2

1

72

2

1

72

2

1

72

2

1

64

2

1

64

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

5

3

180

4

3

144

4

3

14
4

4

3

12
8

8

3

25
6

Anyagismeret

1

5

36

1

5

36

1

5

36

1

5

32

0

Tervezés és gyakorlat

4

5

144

0

0

0

Kortárs művészettörténet

0

0

Technológia gyakorlat 1.

0

Technológia gyakorlat 2.

0

0

Technológia szakelmélet

0

0

Grafika gyakorlat

0

36

Tervezés gyakorlat

0

0

Térábrázolási rendszerek

0

0

Kirakatrendezés gyakorlat 1.

0

Kirakatrendezés gyakorlat 2.

0

0

0

Térrendezés gyakorlat

0

0

Rendezés szakelmélet

0

0

szakmai órák összesen

14

összes óraszám

40

504

1

1

3

14
38

36

108

504

0
0
2

0

14
39

3
2

64

1

96

852
14
0
144
96

0

172

0

2

64

0

0,
5

16

0

0

2

64

0

0

1

32

0

0

1

32
0

344

0

3

96

96

0

0

3

96

0

0

3

96

48
0

31

99
2

0

3

60

72

összefüggő szakmai gyakorlat

10588-16 Tervezés és
technológia

Művészettörténet

összefüggő szakmai gyakorlat

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

össz.gyak.

össz.elm.

össz óraszám

18

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

csoportok
száma

54

Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

heti óraszám

18

össz óraszám

1

csoportok
száma

0,5

heti óraszám

36

12. évf. 13. évf.

össz óraszám

össz óraszám

1

csoportok
száma

csoportok
száma

1

11. évf.
heti óraszám

heti óraszám

Projekttervezés és projekt
menedzsment

össz óraszám

Tantárgyak

csoportok
száma

modul neve

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

10
8

50
4

4

60

15
39

12
8

35

64
16
100
32
32

96
96

89
4

209
0

A csoportbontások száma, az egész osztályra vonatkozó adatokat tartalmazza a közös
moduloknál
A 11. évfolyamban a Technológia gyakorlat1. tantárgy 2 órájából 1 óra, és a Kirakatrendezés gyakorlat 1. tantárgy 3 órájából 1 óra, a Kötelezően választható
tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
A 12. évfolyamban a Technológia gyakorlat 1. tantárgy 2 órájából 1 óra, és a Kirakatrendezés gyakorlat 1. tantárgy 4 órájából 2 óra, a Kötelezően választható
tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
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11887-16 Kulturális
programok és projektek
szervezése

Projekttervezés és projekt
menedzsment
Projekttervezés és projekt
menedzsment gyakorlata

1

1

36

0,5

1

18

0,5

1

18
1

1

36

36

1

5

36

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0

0

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

0

0

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás
10588-16 Tervezés és
technológia
10589-12 Kortárs
szakmai környezet
11686-16
Textiltervezés,
kivitelezés, szakmai
elmélet és szakmai rajz

1

5

36

0

0

1

1

32

32

1

5

32

140

0

0,5

1

16

16

0

2

2

64

64

344

Művészettörténet

2

1

72

2

1

72

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

5

3

180

4

3

Anyagismeret

1

5

36

1

5

Tervezés és gyakorlat

4

5

144

0

0

Kortárs művészettörténet

0

0

0

Textil szakelmélet

0

0

1

36

1

32

Textil szakgyakorlat

0

5

180

4

144

5

504

14

504

14

540

15

szakmai órák összesen

14

összes óraszám

40

38

2

1

72

144

4

3

36

1

5

60

39

2

1

64

2

1

64

144

4

3

128

8

3

256

36

1

5

32

0

0

0
3

60

39

140
144

96

96

4

128

196

160

11,5

368

480

31

992

35

1

852

852

946

A csoportbontások száma, az egész osztályra vonatkozó adatokat tartalmazza a közös moduloknál
A 11. évfolyamban a Textil szakelmélet tantárgy kötelező sávjában 1 órából 1 óra, és a Textil szakgyakorlat tantárgy kötelező sávjában 4 órából 1 óra, a
Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
A 12. évfolyamban a Textil szakelmélet tantárgy kötelező sávjában 1 órából 1 óra és a Textil szakgyakorlat tantárgy kötelező sávjában 5 órából 2 óra, a
Kötelezően választható tantárgy: Szakmai tantárgy órakeretében valósul meg
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össz.gyak.

36

összefüggő szakmai gyakorlat

5

összefüggő szakmai gyakorlat

1

össz.elm.

18

Rendezvényszervezés

Szakmai projekt gyakorlat

13. évf.

54

Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

12. évf.

heti
óraszám
csoportok
száma
össz
óraszám

Tantárgyak

11. évf.
heti
óraszám
csoportok
száma
össz
óraszám

modul neve

10. évf.

heti
óraszám
csoportok
száma
össz
óraszám
heti
óraszám
csoportok
száma
össz
óraszám

9. évf.

heti
óraszám
csoportok
száma
össz
óraszám

helyi program az 54 211 08 Textilműves szakképesítéshez – nappali munkarendű- 2016.09.01-ben
indult szakgimnáziumi képzés, felmenő rendszerben
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Az összefüggő gyakorlat tervezete 2013/2014-es tanévtől
A fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés kivételével minden szakmában 160 óra összefüggő gyakorlatot kell a
tanulóknak teljesítenie. Az egységes szervezés érdekében ennek megoszlása a következő:

KOMPLEX KERETTANTERVŰ OSZTÁLYOKNÁL kötelező összefüggő gyakorlat 2013-2014-es tanévtől kifutó rendszerben
13.
9-12.évf.
évf.
A KERETTANTERV SZERINTI
ÖSSZESEN
RAJZ, FESTÉS,
MINTÁZÁS
GYAKORLAT

TERVEZÉS ÉS
GYAKORLAT

TECHNOLÓGIA

RENDEZÉS
SZAKELMÉLET

NINCS

Grafikus

64

64

32

NINCS

NINCS

160

Festő

50

50

30

NINCS

NINCS

160

Textilműves

50

80

30

NINCS

NINCS

160

Divat- és stílustervező

80

80

NINCS

NINCS

NINCS

160

Dekoratőr

50

50

30

30

NINCS

160

ELVÁRÁS

ÓRA:

MODULÁRIS ÉS KOMPLEX KERETTANTERVŰ OSZTÁLYOKNÁL kötelező összefüggő gyakorlat
13.
9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.
évf.
ÖSSZESEN
HELYILEG EZT VALÓSÍTJUK
RAJZ, FESTÉS,
MINTÁZÁS
GYAKORLAT

TERVEZÉS ÉS
GYAKORLAT

TECHNOLÓGIA

Grafikus

50

50

60

NINCS

NINCS

160

Festő

50

50

60

NINCS

NINCS

160

Textilműves

50

50

60

NINCS

NINCS

160

Divat- és
stílustervező

50

50

60

NINCS

NINCS

160

Dekoratőr

50

50

60

NINCS

NINCS

160

TERVEZETT ÉVKÖZI ÖGY

TERVEZETT NYÁRI ÖGY

TERVEZETT ÉVKÖZI ÖGY

TERVEZETT NYÁRI ÖGY

2020/2021-és azt
követően

2019/2020
TERVEZETT NYÁRI ÖGY

TERVEZETT ÉVKÖZI ÖGY

TERVEZETT ÉVKÖZI ÖGY

ÓRA:

2018/2019
TERVEZETT NYÁRI ÖGY

2017/2018
TERVEZETT NYÁRI ÖGY

2016/2017
TERVEZETT NYÁRI ÖGY

2015/2016
TERVEZETT ÉVKÖZI ÖGY

2014/2015

TERVEZETT ÉVKÖZI ÖGY

MEG

9. évf.

Á 50

Á 50

10

40

SZG

10. évf.

Á 50

Á 50

10

40

Á 50

10

40

SZG 60

20

40

SZG 60

20

40

SZG 60

20

40

SZG 60

20

40

11. évf.

M 45

Á 60

20

40

Á 60

20

40

Á 60

20

40

SZG 60

20

40

SZG 60

20

40

SZG 60

20

40

12. évf.

M 45

M 45

5

40

Á

Á

Á

SZG

SZG

13. évf.

M

M

M

Á

Á

Á

SZG

SZG

SZG

SZG

SZG

Á: Ágazati komplex nappali tanrendű párhuzamos képzés
M: Moduláris nappali tanrendű párhuzamos képzés
SZG: Szakgimnáziumi ágazati nappali tanrendű párhuzamos képzés
29
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„Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti
szakmai gyakorlat 160 óra mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével.
Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek
formájában is.” (2013-tól komplex ágazati szakképzés kerettanterv)
„Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.”(2016 szakgimnáziumi kerettanterv)
A 2016-2017-es tanévtől a képzésünk sajátosságainak figyelembevételével tanév közben több
olyan programunkat emeltük be a szakmai gyakorlatba, melyek vagy régi, vagy új elemként
jelen vannak az iskola életében.
Szakoktatásunk kezdete (1998) óta rendszeresen visszük diákjainkat kiállításra, szakmai
kirándulásokra. Kétszer egy évben támogatott formában (MÁV kedvezmény + iskolai
hozzájárulás) van lehetőségünk arra, hogy a fővárosban időszaki ás állandó tárlatokat is
látogassunk. 2016 szeptembere óta ezeket az utazásokat szakmai gyakorlatként emeltük be a
képzésünkbe.
2011-ben először adott otthont iskolánk a „Villafeszt” összművészeti őszi fesztiválnak, amit
azóta többször is megrendeztünk. 2016 szeptembere óta pedig a diákokkal együtt szervezzük,
és rendezzük a programokat, ami szakmai tartalma miatt lett az összefüggő szakmai gyakorlat
része.
2016-ban volt diákjaink kezdeményezésére, tanáraink és az iskolavezetés támogatásával olyan
szakmai műhelyeket hoztunk létre (workshopok formájában), amik kötött időben a tanév helyi
rendjében rögzítve, lehetőség szerint március két egymást követő hét végén kerül
megrendezésre. Kortárs fiatal művészek (volt tanítványaink) tanítják diákjainkat. Így új
technikai fogásokat, tervezésmódszertant, kortárs ismereteket tanulnak diákjaink, ami
szakmai munkájukat, gondolkodásmódjukat, továbbtanulásukat is segíti. A műhelymunkát a
volt diákjaink vezetik szaktanáraink segítségével.
A Gyulai Művésztelep is biztosít 2016 nyara óta lehetőséget diákjainknak nyári összefüggő
szakmai gyakorlat letöltésére. Ide is rendszeresen szeretnénk küldeni diákokat, hogy a 40 éves
múlttal rendelkező alkotói munkába helyet kapjanak, és több ismert művésszel együtt
dolgozzanak.
DIÁKVÁLLALKOZÁS
Művészeti Szakgimnáziumunk 2017 szeptemberétől kíván csatlakozni a magyarországi JAM
diákvállalkozási programhoz. Célunk, hogy diákjaink az általuk előállított termékeket értékesítsék,
próbálják ki magukat vállalkozóként, egy/fél éves szerződésekkel. Mentoruk egy művésztanár, aki
elvégezte2016-ban a JAM képzését, így szakirányú segítséget ad az iskolánk diákvállalatainknak a
jövőben. A diákvállalkozások a megbeszélt rendben, szakkör szerűen működnek majd iskolánkban. A
szakgimnáziumban kötelező modulként megjelenő projekttervezés és menedzsment elmélete és
gyakorlata, a művészeti vállalkozások ismerete, pénzügyi ás vállalkozási ismeretek tantárgyak
tananyagtartalmait a diákok rögtön hasznosítani tudják az általuk megálmodott és megvalósított
vállalkozásaikban.
„A JAM diákvállalkozási program egy olyan hosszú távú, egész tanéven átívelő projekt, melyben
az általános- és középiskolás diákok megtapasztalják, hogyan kell működtetni egy vállalkozást. Valós
környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, a vezető pozíciók betöltésével
járó felelősségeket, a pontos adminisztráció és a határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók
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jogait, és kötelességeit. A program során a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információfeldolgozó, elemző képességeik mellett szükségük lesz a kreativitásukra, kritikai gondolkodásukra,
nyitottságukra is.
A program különlegessége, hogy Magyarországon egyedülálló módon a diákok valós pénzforgalmat
bonyolíthatnak, nyugtát állíthatnak ki termékeikről és szolgáltatásaikról. Erre a NAV és a JAM közötti
keret megállapodás ad lehetőséget. A JAM diákvállalkozási program oktatási célból létrehozott
diákvállalkozási program.
A JAM minden évben két alkalommal rendezi meg Budapesten a Diákvállalkozások Országos Vásárát
húsvét és karácsony előtti héten. A diákok valós piaci környezetben értékesítik termékeiket, és
szolgáltatásaikat.
Egyedülálló lehetőség a diákvállalkozások bemutatkozására a Szegeden minden évben
megrendezett Hídi vásár, az egyetlen közép-európai nemzetközi vásár diákok részére, mely egybeesik
a nagy nemzetközi kézműves vásárral. Az elmúlt években a vásárra több száz fiatal, hazai és
környékbeli diákvállalkozásokon kívül norvég, albán, szerb, román, és angol fiatalok is érkeztek az
általuk készített termékekkel.”
http://www.ejam.hu/hu/jam-diakvallalkozas.html
2017.május 22-én letöltve a JAM honlapjáról.
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SZAKGIMNÁZIUMI (2016. 09.01-től felmenő rendszerben)
V. Képző és iparművészet ágazat
Szakgimnázium óraterve
4+1 éves képzés:
heti
óraszám
11
12

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

éves
óraszám
396
432
60
360
60
310
961
2579

10
10
31

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként:
9.
Dekoratőr

A szakmai képzés
órakerete:

Összesen

10.

11.

heti óraszám

heti óraszám

heti
óraszám

e

e

gy

3

8

gy

2,5 9,5

11

Összesen

12

9.
Divat- és stílustrevező

A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

Összesen

e

gy

3

8

e

32

gy

2,5 9,5

11

12

7

heti óraszám

e

e

gy
8

gy

2,5 9,5

60

10

ögy

60

heti
óraszám

e

gy

3

7

heti óraszám

heti óraszám

e

gy

e

2,5

7,5

60

ögy

e gy
4

6

ögy

12

19
31

12.

13. (4+1)

heti óraszám

heti óraszám

e

gy

e

gy

1,5

8,5

11

20

11.
heti
óraszám

gy

10

ögy

10

10.

heti óraszám

3

3

13. (4+1)

11.

heti óraszám

9.
Festő

60

ögy

e gy

10.

heti óraszám

Összesen

ögy

12.

10

31

12.

13. (4+1)

heti óraszám

e
3

gy

heti óraszám

e
7

gy

9,5 21,5
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9.
Grafikus

A szakmai
képzés
órakerete

Összesen

10.

11.

heti óraszám

heti óraszám

heti
óraszám

e

e

3

2017-2018-as tanévtől
A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

8

gy

2,5 9,5

11

Összesen

Művészeti és
médiafotográfus

gy

12

9.

A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen
Összesen

3

7
10

e

gy

3

7

e

gy

2,5 8,5

10

11

ögy

60

heti
óraszám

e

gy

3

8

e

gy

3

8
11

heti óraszám

e

gy

2,5 9,5
12

60

ögy

60

11

10.

heti óraszám

ögy

ögy
60

e

gy

3

7
10

ögy
60

heti óraszám

e

gy

2,5

7,5 11,5 19,5

e

gy

10

31

12.

13. (4+1)

heti óraszám

heti óraszám

e

gy

e

gy

4

7

12

19

11

31

12.

13. (4+1)

heti óraszám

heti óraszám

11.
heti
óraszám

13. (4+1)

heti óraszám

11.

heti óraszám

9.
Textilműves

60

e gy

10.

heti óraszám

Összesen

ögy

12.

e

gy

2,5

e

gy

7,5 11,5 19,5
10

31

33
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Közös modulok:
9.
szakgimnáziumi képzés közös
modulok

10.

heti
óraszám

e

gy

heti
óraszám

e

gy

Foglalkoztatás II.

ögy

e gy

60

összefügő szakmai gyakorlat
11499-12

11.
heti
óraszám

ögy

12.

5/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

e

e

gy

1/13.
heti
óraszám

gy e gy

60

2/13.

ögy

heti
óraszám

e

gy

80

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

Foglalkoztatás I.

2

2

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire
épülő képzések
esetén)
10586-12
Művészetelméle
t és ábrázolás

Művészettörténet

Anyagismeret
10588-16
Tervezés és
technológia

12086-16
Kortárs szakmai
környezet

1
3

1

Tervezés és
gyakorlat

1
2

1

1
2

2

1

34

8

2
8

8

4

4

3
3

3

0,
5

1

Projekttervezés és
projektmenedzsmen
t gyakorlata

0,
5

Rendezvényszervezé
s

1
1

Szakmai projekt
gyakorlat

óraszám összesen:

4

1

Rendezvényszervezé
s gyakorlata
12045-16 Képzőés iparművészeti
alapismeretek

2

Kortárs
művészettörténet
Projekttervezés és
projektmenedzsmen
t

11887-16
Kulturális
programok és
projektek
szervezése

1

Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

1
3

8

2
2,
5

4,
5

2
60 3

3

0,5 1,5
60

2,5 4,5

2

8

8 11

80

5

8
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Szakma specifikus modulok:
Dekoratőr

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

e

e

e

e

gy

gy

Technológia
gyakorlat 1.

gy

1

gy

1

e

gy

gy

2

Technológia
szakelmélet

2

0,5

Grafika
gyakorlat

1

0

0,5

0

2

3

2

1

Térábrázolási
rendszerek

1

1

Kirakatrendezés
gyakorlat 1.

3

2

1

2

6

Kirakatrendezés
gyakorlat 2.

3

3

Térrendezés
gyakorlat

3

3

Rendezés
szakelmélet
összesen:

Divat- és stílustervező

3
0

0

0

5

0

3

0

3

3

4,5

11

0

12

4,5

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

gy

e

Tervezési
alapok
gyakorlat

gy

e

3

gy

e

2

gy

e

gy

e

2

gy

e

4

Öltözék
kivitelezés
gyakorlat

2

1

2

4

4

Stílusgyakorlat

5

4

2

2

Stíluselmélet

1,5

1,5

Divattörténet

2

2

Látványtervezés
gyakorlat

2
0

0

0

5

0

3

0

4

gy

7

12087-16
Divattervezési
Öltözéktervezés gyakorlat

összesen:

11

heti óraszám

e

10600-16
Stílusalakítás

e

3

Tervezés
gyakorlat

10591-12
Kirakat- és
térrendezés

gy

1

Technológia
gyakorlat 2.
10590-16
Dekoratőr
technológia

e

3,5

12

2
0

12

3,5

35
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Festő

10750-16
Festészet

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

e

e

e

e

gy

gy

Festészet
gyakorlat

5

Grafikus

10610-16 Grafikai
alapok

Tervezés
gyakorlat

10611-16 Grafikai
illusztrálás

Tervezés
gyakorlat

0

0

5

e

3

1

3

13,5

2

2

gy

13,5

2

2

10

2

13,5

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

e

e

e

e

gy

gy

1

gy

5

gy

3

e

gy

e

gy

3

e

gy

12
2

2

4

4
2,5

2,5

Tervezés
gyakorlat

7

7

0

1

Művészeti és médiafotográfus

0

5

0

3

0

3

4

11,5

0

4

11,5

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

e

e

e

e

gy

gy

gy

gy

1

Fotó és multimédia
gyakorlat

5

3

e

gy

4,5

2

e

gy

2

9

Tipográfia és
prezentációkészítés
gyakorlata
összesen:

12

heti óraszám

11891-16
Technikai
Technikai
médiumok
médiumok
elmélete
elmélete

36

e

Tervezés
gyakorlat

összesen:

11892-16
Technikai
médiumok
gyakorlata
11893-16
Szakmai
rajz és
tipográfia

gy
10

2

Tervezés
gyakorlat
11818-16
Tervezőgrafikai
elmélet és gyakorlat

e

13,5

1

1

gy

3

1
0

gy

3

Festészet
elmélet

összesen:

gy

e
4,5

10

9

2
0

0

0

5

0

3

1

2

4,5

10

gy

2
2

10

4,5

11
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Textilműves
11686-16
Textiltervezés,
kivitelezés,
szakmai
elmélet és
szakmai rajz

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

e

e

e

e

gy

gy

gy

gy

Textil
szakelmélet

gy

e

gy

4

Textil
szakgyakorlat

összesen:

e

5
0

0

0

5

3
0

3

3
0

3

gy

4

11,5
4

e

11,5

12
0

12

11,5
4

Az összefüggő gyakorlat tervezete
A fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés kivételével minden szakmában 160 óra
összefüggő gyakorlatot kell a tanulóknak teljesítenie. Az egységes szervezés érdekében ennek
megoszlása a következő:
Rajz, festés,
mintázási
gyakorlat

Technológia

Tervezés és
gyakorlat

Összesen:

9. évfolyam

16 óra

10 óra

22 óra

48 óra

10. évfolyam

16 óra

10 óra

30 óra

56 óra

11. évfolyam

18 óra

10 óra

28 óra

56 óra

Összesen:

50 óra

30 óra

80 óra

160 óra
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Komplex ágazati képzés (2013-tól) kifutó rendszerben
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt közös tantárgyak megnevezése és heti óraszáma évfolyamonként

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti
óraszám
e
gy

10.
ögy

heti
óraszám
e
gy

11.
ögy

heti
óraszám
e
gy

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

Ágazati
szakképzés
közismeret nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2
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0,5

Szakmai
követelménymodulok

10586-12
Művészetelmélet
és ábrázolás

Párhuzamos képzés
Tantárgyak

9-12. évfolyam
e

Művészettörténet

10588-12
Tervezés
és technológia

Térábrázolási
rendszerek

Szakképesítés utolsó
évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

e

gy

szabad

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

72
456

Művészeti
vállalkozás

32

Stílustan és
szaktörténet

88

Technológia

52

Tervezés és
gyakorlat

szabad

Szakképesítés első évf.

280

Rajz, festés,
mintázási
gyakorlat
10587-12
Művészeti
vállalkozások
működtetése

gy

ögy

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

50

30
556

80
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt szakmai tantárgyak megnevezése és heti óraszáma évfolyamonként
komplex ágazati képzésben (kifutó rendszerben):
Grafikus
Szakmai
követelménymodulok

10610-12
Grafikai alapok

Párhuzamos képzés
Tantárgyak
e

szabad

Szakképesítés utolsó
évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

ögy

e
96

Kortárs grafika
szaktörténet

64

Szakmai ábrázolási
gyakorlat

gy

224
128

Illusztrációs
technikai gyakorlat

32

Szakillusztrációs
gyakorlat

64

Tervező-grafikai
technológiai
grafikai gyakorlat

144

10611-12
Grafikai illusztrálás

40

gy

Szakképesítés első évf.

Kortárs szakmai
környezet

Grafika
szakelmélet

10612-12
Alkalmazott
munka

9-12. évfolyam

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat

1
6
0

288

szabad

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

Textilműves
Szakmai
követelménymodulok

Párhuzamos képzés
Tantárgyak

9-12. évfolyam
e

Kortárs szakmai
környezet

10727-12
Szakmai ábrázolási
Textiltervezés,
gyakorlat
kivitelezés, szakmai
rajz és kortárs szakmai Textil szakelmélet
Textil
környezet
szakgyakorlat

gy

szabad

ögy

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

Szakképesítés első évf.

Szakképesítés utolsó
évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

e

gy

szabad

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

96
224
240
480

Festő
10749-12
Kortárs Szakmai
Ismeretek

10750-12
Festészet

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Táblakép és
falfestészeti
gyakorlatok
A festészet
nyersanyagai,
technikái

96

Festészettörténet

160

224
368
192

41

Divat- és stílustervező
Szakmai
követelménymodulok

10598-12
Stílus és divat szakmai
rajz, modern és
kortárs szakmai
környezet

10599-12
Divattervezés

Párhuzamos képzés
Tantárgyak
e

42

gy

szabad

ögy

Szakképesítés első évf.

Szakképesítés utolsó
évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

e

Kortárs szakmai
környezet

96

Divattörténet

128

gy

Szakmai ábrázolási
gyakorlat

128

Divattervezési
gyakorlat

128

Öltözék kivitelezés
gyakorlat

128

Stílusalakítás
elmélet

10600-12
Stílusalakítás

9-12. évfolyam

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

112

Stílusalakítás
gyakorlat

128

Látványtervezési
gyakorlat

192

szabad

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

Dekoratőr
Szakmai
követelménymodulok
10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10590-12 Dekoratőr
technológia

Párhuzamos képzés
Tantárgyak
e
Kortárs szakmai
környezet
Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Technológia
gyakorlat
Technológia
szakelmélet

gy

szabad

ögy

Szakképesítés első évf.

Szakképesítés utolsó
évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

e

gy

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

160
64
32
128

Tervezés gyakorlat

64

Kirakatrendezés
gyakorlat
Térrendezés
gyakorlat
Rendezés
szakelmélet

szabad

96

Grafika gyakorlat

Térábrázolási
rendszerek II.

10591-12 Kirakat- és
térrendezés

9-12. évfolyam

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

64

192
128
112
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Kiadványszerkesztő
Párhuzamos képzés

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

10638-12
Kiadványszerkesztés
előkészítése

Kiadványszerkesztés
alapismeretek
Kiadványszerkesztés
programjai
gyakorlat

e

Szöveg-feldolgozás
10639-12
Szöveg- és
képfeldolgozási
feladatok

9-12. évfolyam
gy

szabad

ögy

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

Szakképesítés első évf.

Szakképesítés utolsó
évfolyama

5/13. évfolyam

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

e
80

64

96

Szöveg-feldolgozás
gyakorlat
Képfeldolgozás

160
96

Képfeldolgozás
gyakorlat
10640-12
Tördelés, nyomdai
előkészítés
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Kép-szöveg
integráció
Kép-szöveg
integráció
gyakorlat

gy

224
96
224

szabad

e

gy

szabad

ögy

e

gy

szabad

Fotográfus és fotótermék-kereskedő
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti
óraszám
e
gy

10.
ögy

heti
óraszám
e
gy

11.
ögy

heti
óraszám
e
gy

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

Ágazati
szakképzés
közismeret nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

0,5

Összefüggő gyakorlat tervezete:
Fotográfiai
ismeretek
gyakorlata

9. évfolyam

70 óra

10. évfolyam

105 óra

11. évfolyam

140 óra

Összesen:

315 óra
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Komplex ágazati képzés (2013-tól) kifutó rendszerbenS
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

10039-12
Művészetelméleti és
szakrajz feladatok
10038-12
Kereskedelmi és
vállalkozási
tevékenységek
10037-12
A fotográfiai eszközök
jellemzése
10854-12
Fotográfiai elmélet

10855-12
Fotográfiai gyakorlat
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Tantárgyak

Művészettörténet

9.
heti óraszám
e
gy

ögy

0,5

Szakrajz

10.
heti óraszám
e
gy

ögy

1
1

11.
heti óraszám
e
gy

ögy

1
1

Fotótechnika

Felvételkészítés
és kidolgozás
Kreatív tervezés

12.
heti óraszám
e
gy

1/13
heti óraszám
e
gy

ögy

5/13 és 2/14.
heti óraszám
e
gy

0,5
1

1

Kereskedelmi és
vállalkozási
ismeretek
Fotográfiai
ismeretek
Fotográfiai
ismeretek
gyakorlata
Kultúrtörténet

közismeret nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

0,5
2

2

1

70

2

2

105

2

3

140

6
2
3
16,5
7

Művészeti Szakgimnázium óraterve 9-12. évfolyam
Komplex ágazati képzés (2014-2015-től) kifutó rendszerben, nappali tanrendű, párhuzamos
képzés, „természettudományos”

Rajz, festés, mintázás
gyak.
munkahelyi egészség és
biztonság
Szakmai tárgyak
órakerete, amelyből
1óra (szakmai irányú
képzésre) szabadon
tervezhető**

finanszíro-zandó órák
száma

Osztályfőnöki

csoportok száma

Testnevelés és sport

heti óraszám

Informatika

finanszíro-zandó órák
száma

Művészetek* (Vizuális kultúra)

csoportok száma

Természettudomány
(Term.tud: 9.biosz, 10.kémia, 11.fizika, 12.föci)

heti óraszám

Etika/Hittan

finanszíro-zandó órák
száma

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

csoportok száma

Matematika

heti óraszám

Idegen nyelvek (2 csoport???)

4
4
3

1
2
1

4
8
3

4
3
3

1
2
1

4
6
3

5
3
3

1
2
1

5
6
3

4
3
4

1
2
1

4
6
4

2

1

2

3

1

3

3

1

3

3

1

3

2
2

3
1

2
2

3
1

3
1

3
1

5
1

1
1

5
1

1
1

6
2
0
0
0
0
0
5
1

2
2

1
2
1
1

6
2
0
0
0
0
0
5
1

2
2

1
1
5
1

6
2
0
0
0
1
2
5
1

5
1

1
1

6
2
0
0
0
0
0
5
1

3

3

9

4

3

12

4

3

12

4

3

12

0,5

1

0,5

0
1

1

1
1
4

1
1
4

0
0
1
1
16

1
1
4

2

1

2

2

2
1

1
1

tervezés és gyakorlat

3

4

0
2
1
0
12

művészettörténet

2

1

2

művészeti vállalkozás
térábrázolási rendszerek
stílustan és szaktörténet
technológia

Szakmai órák összesen:
Összesen:
Rendelkezésre álló keret:

12. évf.

finanszíro-zandó órák
száma

Magyar nyelv és irodalom

11. évf.

csoportok száma

Tantárgyak

10. évf.

heti óraszám

9. évf.

0

0

1
1
4

1
0
1
1
16

1
1
5

1
1
4

0
0
1
1
20

1

2

2

1

2

11,5

26,5 12

32

13

33

13

36

36,5
35

60,5 35
59 36

62
59

37
35

64
60

37
35

67
60

A 2015/2016-os tanévben csak a 9-re vonatkozik és onnan felmenő rendszerben halad.
A közismeret ide használta fel a természettudományos kerettanterv által biztosított 4 közismereti órát.
A szakma ide használta fel a term.tudományos kerettanterv által biztosított 4 szakmai órát.

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

54 211 04
GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 211 04GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint az
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első
négy évfolyamra azaz a 9‒12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben
az első évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészeti ágazat alábbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
azonosítószám
54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09
I.

megnevezés
Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 04 Grafikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
rendelet alapján készült.

II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04
49
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A szakképesítés megnevezése: Grafikus
A szakmacsoport száma és megnevezése:
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén
alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: ‒
Szakmai előképzettség: ‒
Előírt gyakorlat: ‒
Egészségügyi alkalmassági követelmények: Szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
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Tantárgy
‒

Szakképesítés/Szakképzettség
‒

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
nincs
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A 11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szabálykövetés

x

x

Felelősségtudat
x

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x
x

x

x

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A
munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

59

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy
2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
2.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvtani
rendszerzés 1

Nyelvtani
rendszerzés 2

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

x

x
x

x
x

x
x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x

x

x

x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
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x

Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x

x

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

3. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidőAz
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
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tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.4. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni
kifejezetten
szakmai
vonatkozással.
Képes
lesz
a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz
és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
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arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.4. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Szakmai rajz

Ember és tér

Emberábrázolás alapjai

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés
alapjai

Térábrázolási
rendszerek

A térábrázolás geometriai rendszerei

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A művészetek története a 19. századig

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás

A művészetek története a 20. században

Művészettörténet

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi,
festészeti, plasztikai és
szakmai
orientációs
előtanulmányokat folytat
Vázlatokat
készít,
koncepcióját, elképzeléseit
rajzi
vagy
plasztikus
formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja,
bővíti művészettörténeti,
népművészeti
és
művészetelméleti
ismereteit

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti
és
népművészeti kompetencia
csoport:
A
művészettörténet
stíluskorszakai
egyes
időszakok szellemiségébe
ágyazottan
Művészeti irányzatok a
modernizmus
kialakulásától napjainkig
Jelentős
alkotók,
kiemelkedő alkotások
Hazai
műemlékek,
műgyűjtemények,
az
egyetemes
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x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs
alkotók
A
műalkotások
önálló
értelmezési módjai, az
ismeretek
kreatív
alkalmazási
lehetőségei
(kor-, stílus- meghatározás,
műleírás, műelemzés)
A
néprajz
és
a
népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a
kultúra viszonya
A művek, tárgyak és
szokások
korba
és
környezetbe illesztése
Ábrázolási
gyakorlat
kompetencia csoport:

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

A komponálás szabályai
A különböző képi és
plasztikus
elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei
és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások
−
a
tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés
különböző technikái
Egyszerű
geometrikus
formák
és
térelemek
megjelenítése
Természeti
formák,
növények
és
állatok
megjelenítése,
azok
felépítése,
arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése,
anatómiai
szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső
környezet megjelenítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Különböző
kompozíciók
alkotása, montázs, kollázs,
kevert és egyedi technikák
alkalmazása
A
térábrázolás
ismert
geometriai
rendszerei
(perspektíva, axonometria,
Monge-rendszer)

x

x

x

x
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A különféle formák –
térformák, emberi test stb.
– kifejező kapcsolatai
Formák
térszerkezeti
sajátosságainak, statikaidinamikai
viszonyainak
térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati
formák, emberi figura,
portré mintázása
Dombormű, szobor és
plasztika vagy installáció
készítési folyamat
Az
elkészült
munkák
bemutatásra
való
előkészítése és kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Művészettörténeti korok,
műalkotások
elemzése,
értelmezése
Néprajzi
ismeretek
alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés,
mintázás, térkonstrukciók
kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség,
önfejlesztés

x

x

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Motiválhatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek
alkalmazása

helyénvaló

x

x

x

x

4. Művészettörténet
4.1.
A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
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A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
4.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
4.3.

Témakörök
4.3.1.
A művészetek története a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a
hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
4.3.2.
A művészetek története a 20. században 64 óra/18 szabad sáv óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
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A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
4.3.3.

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
4.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

4.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

4.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

1.1.
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Információ
tevékenységek
Olvasott
szöveg

feldolgozó
önálló

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
c
e
o
s
g
sz
o
y
t
p
é
ál
o
ni
y
rt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)
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feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással

1.2.
1.3.
1.4.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

4.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Térábrázolási rendszerek
5.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
5.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

5.3.

Témakörök
5.3.1.
A térábrázolás geometriai rendszerei
- síkmértan – síkmértani szerkesztések,
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás

5.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

5.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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5.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
c
e
o
s
g
sz
o
y
t
p
é
ál
o
ni
y
rt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6.

Rajz, festés, mintázás gyakorlat
6.1.
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A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes
önértékelésre nevel.
6.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

6.3.
Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
6.3.1.

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai

A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
6.3.2. Emberábrázolás alapjai
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter, érzelmi
- hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
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A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
6.3.3. Ember és tér
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása a
korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter, érzelmi
- hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
6.3.4. Szakmai rajz
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek során a
szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás, téralakítás gyakorlása.
Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell, tempera,
akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája, színdinamika,
színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigmentszínek, színkontrasztok) gyakorlati
kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
6.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

6.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám
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módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
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magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

6.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Osztálykeret

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

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

6.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10587-12 azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Művészeti
vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Önállóság

x
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Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

7.

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x

Művészeti vállalkozás

7.1.
A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a
művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
7.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

7.3.

Témakörök
7.3.1 Művészeti vállalkozások működtetése
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése

7.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

7.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
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Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazandó
eszközök és
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rt
x

e
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y
é
ni
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

x
x

x
x
x
x
x

x

során

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel

3.

Komplex információk körében

3.1.
3.2.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés
eseményről
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

3.3.
3.4.
4.
4.1.

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

1.

x
x

x

7.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

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

felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
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sz
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
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4.2.
4.3.

Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

7.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

86

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

A 10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

x

Műhely- és
műteremhasználat

x

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés

Tervezés és gyakorlat

Eszközismeret

Technológia

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan
bővíti
szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza a tervezési munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon
közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza
a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt,
inspirációt keres a munkához,
koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D
digitális modellt készít

x

x
x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Digitális és egyéb elektronikus
eszközökkel dokumentál, archivál
és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni
ütemezést készít
Kialakítja,
karbantartja
és
bemutatja a portfolióját

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vagy

Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti
ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza
a tervezési munkájában

x

x

Manuális eszközökkel prezentációt
készít

Pályázatokon
indul
kiállításokon vesz részt

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Szakelméleti ismereteit alkalmazza
szakmai kivitelezési munkájában
Kialakítja
és
fenntartja
műhelykörnyezetét
Műhelyműteremkörnyezetében
feladatokat lát el

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

és
szakmai

Kialakítja és fenntartja a szakmai
munkájához
szükséges
eszközrendszert
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait, és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket
végez
Technikai-,
technológiai
eszközrendszerét
szakmai
feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete,
formái
A
probléma
vagy
feladat
meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés,
gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok
készítése
hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk
anyagainak
elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára,
belső
látására
támaszkodva
kreatív
tervek
készítése
A látvány egyszerű lerajzolását
meghaladó ábrázolási formák,
átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak
megfelelő anyagok megválasztása
és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális
jelek,
szimbólumok
egyértelmű,
következetes
használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai
alapismeretek
és
alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely,
műterem
kialakításának, működtetésének és
fenntartásának alapismeretei

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
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Szakmai
kivitelező
eszközök
alapismerete
Alapanyagok,
segédanyagok
felhasználási, alkalmazási módjai

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális
és
elektronikus
prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése,
készítése
Szakműhely
vagy
műterem
szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák
szakszerű alkalmazása
Alapanyagok,
segédanyagok
szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés, -feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x
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8.

Stílustan és szaktörténet
8.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

8.3.

Témakörök
8.3.1.
Stílustan
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik
8.3.2.
Szaktörténet
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

8.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

8.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
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magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x

x

x

x
x
x

x

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Csoportbontás

Egyéni

4.

1.2.

92

Tanulói tevékenységforma

3.
3.1.
3.2.

1.1.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Információ
feldolgozó
tevékenységek
Olvasott
szöveg
önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges
előadás
egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

1.

osztály
x

8.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

egyéni

Sorszám

csoport

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
szövegfeldolgozás

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

9.

Technológia

9.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

9.3.

Témakörök
9.3.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2.
Eszközismeret
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése

9.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

9.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazandó
eszközök és
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

94

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

osztály

felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
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6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x
x
x

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

10.

Tervezés és gyakorlat
10.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.

Témakörök
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10.3.1. Tervezés
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2. Anyag- és eszközhasználat
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3. Műhely- és műteremhasználat
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez
10.3.4. Kivitelezés
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
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Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése
szóban
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

Csoportbontás

1.
1.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x

x

Osztálykeret

Sorszám

tanulói

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
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4.

Komplex információk körében

4.1.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése
adott
szempontok alapján
Üzemelési
hibák
szimulálása
és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10610-12 azonosító számú
Grafikai alapok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Grafikai tervezési
folyamatok

Tipográfiai ismeretek

Grafika
szakelmélet

Szakmai
ábrázolási
gyakorlat
Ember és környezet
ábrázolása 2

Kortárs grafikusok,
munkamódszerek

Tervezőgrafika a 20.
században

10610-12
Grafikai alapok

Kiállítás és kulturális
események látogatása

Képző- és iparművészet a
XX. században

Kortárs
szakmai
környezet

Kortárs
grafika
szaktörténet

A 10610-12 azonosító számú Grafikai alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájában rajzi, festészeti, fotográfiai
munkát végez
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti ismereteit
Bővíti és felhasználja kortárs grafikatörténeti
ismereteit
Folyamatosan alkalmazza és bővíti grafika
szakelméleti, tervezésmódszertani tudását

x

x

x
x

x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti
irányzatok
kialakulásától napjainkig

a

modernizmus

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
Rajzi, plasztikai ismeretek szakmai alkalmazása
A tervezőgrafika története, irányzatok a
modernizmustól napjainkig
A művészi képsokszorosítás története, jelentős
alkotói
Reklámtörténet, kortárs tervezők, stúdiók
A kortárs tervezőgrafika legfontosabb alkotói,
műfajai, médiumai
Betűismeret:
betűanatómia,
betűcsaládok,
betűváltozatok, betűtörténet
Tipográfia
elmélet:
tipográfiai,
tördelési
szabályok,
nyomtatványtípusok,
kreatív
alkalmazások
Szakelméleti és grafikatörténeti ismeretek
alkalmazása a tervezési munkában
Alkalmazott grafikai műfajok, megjelenések
tervezésmódszertana
Általános nyomdaipari alapismeretek
A
papírgyártás
technológiái,
papírfajták,
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x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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papírtörténet, papíralkalmazási szabályok
A nyomdai anyagelőkészítés szabályrendszerei,
gyakorlata
Nyomda és nyomtatástörténet, az ofszet-, a
digitális-, a magas- és mélynyomtatás, a fólia- és
dombornyomtatás,
a
szitanyomtatás,
a
nyomtatás utáni munkaműveletek ismerete
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás
A
művészi
képsokszorosítás
technikái,
kialakulásuk, fejlődésuk napjainkig

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése, értelmezése
Kortárs tervezőgrafikai, illusztrációs és tipográfiai
munkák elemzése, értelmezése
Szabadkézi
rajzolás,
festés,
fotográfia
alkalmazása a szakmai kivitelezésben

x

x
x

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

Kézügyesség

x
x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

Motiválhatóság

x
x

Prezentációs készség
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

x
x
x

x

x
x

x

x

x

11. Kortárs szakmai környezet
11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.

Témakörök
11.3.1.

Képző- és iparművészet a 20. században

A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
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11.3.2.

Kiállítás és kulturális események látogatása

Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
Tanterem
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x

1.5

szemléltetés

x

x

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

x
x

x
x

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.4.
2.
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Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Digitális fényképezőgépek

során

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Számítógép és perifériái

x

11.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

Csoportbontás

Sorszám

x

x

tanulói

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Számítógép és perifériái
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás
írásban
mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése
szóban
Tapasztalatok
helyszíni
ismertetése
szóban

x
x
x

x

x

x

x
x
x

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel
12. Kortárs grafika szaktörténet
12.1. A tantárgy tanításának célja
A tervezőgrafika 20. Századi történetének elsajátítása.
Legfontosabb történeti periódusok és alkotók kronológikus áttekintése.
Legfontosabb tervezők, munkák és munkamódszerek megismerése országok szerinti
bontásban.
Társművészeti
összefüggések,
társadalmi
kontextus
megértése.
Kortárs alkotók munkásságának megismerése.
Az információszerzés csatornáinak megismerése: hiteles online és offline hírforrások,
kiadók, szakmai szervezetek megismerése.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.

Témakörök
12.3.1. Tervezőgrafika a 20. Században
Tervezőgrafika a századfordulón
Művészplakátok
Avant-garde és konstruktivista tervezőgrafika
Funkcionalista és korai modern tervezőgrafika
Nemzetközi tipográfiai stílus
Post-modern és újhullám a grafikában
Betűtörténet, betűtervezés a 20. Században
Reklám és reklámetika a 20. Században
Sokszorosított grafika a 20. Században
12.3.2. Kortárs grafikusok, munkamódszerek
Kortárs tervezőgrafikusok, munkák és munkamódszerek
Kortárs illusztrátorok, legfontosabb példák, munkamódszerek
Kortárs grafikusok, vizuális művészek, legfontosabb példák, munkamódszerek
Kortárs tipográfusok és betűtervezők
Grafika a kortárs médiában, új médiafelületek és multimédia tervezők
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12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Grafika szaktanterem
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x

12.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

4.3.
4.4.
5.
5.1.
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alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése

1.2.

során

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8

Osztálykeret

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x
x

x
x
x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
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szövegfeldolgozás

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
13. Szakmai ábrázolási gyakorlat
13.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi vázlatokat,
rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak vázlatokat készíteni a
helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési és rálátási viszonyokról,
szabadkézi vázlatokat készíteni elképzeléseikről és méretarányos látványtervet készíteni
az elkészítendő munkáról. Ismerjék a különböző megjelenési technikákat, legyenek
képesek az adott témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket a térábrázolás
ismert geometriai rendszereivel is megjelenítik.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

13.3.

Témakörök
13.3.1.

Ember és környezet ábrázolása 2

Szabadkézi stúdiumok készítése
az épített külső és belső környezet megjelenítése,
az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet),
a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak,
kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása,
a fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival készítik.
grafikai felületek készítése monocrom eszközökkel (ceruza, tus, paszetell, tempera,
akvarell, stb.),
színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus, olajpasztell használatával,
színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált
fakturális hatások létrehozása,
színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és testszínek,
színkontrasztok, a festékek színnevei),
természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Rajzterem
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13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

13.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
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x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

gyakorló
ismertetése
ismertetése

Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

13.6.

Osztálykeret

Komplex információk körében

Csoportbontás

3.

Egyéni
2
2.1.
2.2.
2.3.

1.2.

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Ismeretalkalmazási
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok
utólagos
szóban
Tapasztalatok
helyszíni
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

1.1.

során

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x
x
x

A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
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értékeléssel
14. Grafika szakelmélet
14.1. A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a tervezőgrafika legfontosabb műfajait.
Ismerje meg a legfontosabb betűtípusokat és betűcsaládokat és ezek alkalmazásának
lehetőségeit.
Tipográfiai és tördelési szabályok elsajátítása.
A nyomtatás és a nyomdai előkészítés szabályzóinak és folyamatának megismerése.
A grafikai munkacégzéshez szükséges papírfajták megismerése.
A komplex tervezői munkafolyamat áttekintése a megrendeléstől a leadásig.
Prezentációs módszerek áttekintése.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.

Témakörök
14.3.1. Grafikai tervezési folyamatok
Alaktani és kompozíciós ismeretek
Szöveg és kép kapcsolata
Színtan
Hierarchia
Absztrakció és jelentéssűrítés
Figurális ábrázolás és narratíva
Kommunikációs stratégiák és prezentáció
Különböző grafikai stílusok
Nyomtatási technikák: sokszorosított grafikai technikák, ofszet, szita, magas és
mélynyomtatás, prégelés, stancolás, flexográfia és kötészeti eljárások
Digitális nyomtatási technikák, tintasugaras, lézeres, digitális ofszet
Nyomdai és művészpapírok és egyéb grafikai nyomathordozók
14.3.2. Tipográfiai ismeretek
A tipográfia alkotóelemei
Betűtípusok, betűanatómia
Betűk osztályzása
Betűalkalmazási lehetőségek
Betűformátumok
Betűforgalmazó cégek
Betűmintakönyvek
Tipográfiai tördelési szabályok
Modulhálós tervezés, grid rendszer
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés különböző grafikai megjelenések szerint
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés nyomtatott felületekre
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés elektronikus felületekre
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14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Előadóterem, számítástechnikai terem
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás
írásban
mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8
SZVK 6.2, 6.8

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
SZVK 6.2-6.4
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3.1.
3.2.
3.3.

Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai rajz elemzés, hibakeresés

4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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A 10611-12 azonosító számú
Grafikai illusztrálás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

110

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

A
10611-12
azonosító
számú
Grafikai
illusztrálás
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kép és szöveg
integrációja

Szakillusztráció
s gyakorlat
Szakillusztrációk
tervezése

Sokszorosított grafikai
illusztrációs technikák

10611-12
Grafikai illusztrálás

Digitális illusztrációs
technikák

Manuális illusztrációs
technikák

Illusztrációs
technikai gyakorlat

FELADATOK
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyűjtést
végez

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grafikai sokszorosító technikákkal illusztrációt készít

x

x

x

Előkészíti a gépeket, berendezéseket, szerszámokat,
sablonokat, nyomóformákat

x

Magas-, mély- és síknyomtatási technikákat használ,
nyomtat

x
x

x

Manuális, rajzi, festészeti technikával készít illusztrációt

x
x

Digitális technikával készít illusztrációt

x

Kevert, kísérleti technikával készít illusztrációt

x

Digitális eszközöket szakszerűen előkészít és alkalmaz
Prezentál, archivál, leadja a felhasználásra kész illusztrációs
anyagot

x

x
x

x

x

x

x

Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése
hagyományos és számítógépes módszerekkel

x

x

x

x

x

Vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK

Az anyag- és technikai kísérletek folyamata, módszerei
Az absztrakt ábrázolás, a valóságábrázolás, az autonóm
ábrázolás fajtái
Pixel- és vektorgrafikus programok
Fotográfia
Képeredetik, vonalas eredetik, árnyalatos eredetik, színes

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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eredetik fajtái
Képek méretezése, retusálása, korrekciós műveletek
Kortárs hazai és
illusztrátorok munkái

nemzetközi

Szakillusztrációs
tervezésmódszertana

műfajok,

grafikus

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

megjelenések

Grafikai szakelmélet: színtan, fénytan, formatan, alaktan,
stílusismeret, kompozíciós szabályok, képi és szöveges
elemek kapcsolatrendszere

x

Művészpapírok, nyomdai papírok, egyedi alapanyagok
specifikumai

x

Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, fotó,
applikációk

x

anyagainak

x

x

x

x

x

használata,
x

Az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a
képgrafikai szabályozó

x

Az eredeti reprodukció, a reprodukciós
meghatározása, alkalmazási területei

x

A művészi képsokszorosítás
fejlődésük napjainkig

x

tervezők,
x

A művészi képsokszorosítás
eszközei, gépei kezelése

x

technikái,

grafika

kialakulásuk,
x

Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete,
alkalmazása
Különleges, kísérleti, grafikai eljárások, egyedi technikák

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
A nyomatok kiállíthatósága, passzpartúzás, installálás
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Vektorgrafikus és képfeldolgozó programok ismerete
Szabadkézi rajzolás
Rajzeszközök, kéziszerszámok használata

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Döntésképesség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
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Prezentációs készség
Visszacsatolási készség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság

15. Illusztrációs technikai gyakorlat
15.1. A tantárgy tanításának célja
Az illusztrációs tevezési folyamat gyakorlatának elsajátítása.
Az anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a tervezői folyamat áttekintése.
Narratív tartalomhoz kapcsolódó illusztráció készítésének gyakorlata.
Különböző grafikai médiumok szerinti illusztrációkészítési gyakorlat.
Szakillusztráció készítésének gyakorlata.
Saját vizuális nyelv kialakításának gyakorlata.
Prezentációs gyakorlat.
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

15.3.

Témakörök
15.3.1.
Manuális Illusztrációs technikák
Manuális illusztrációk készítése rajzi eszközökkel
Manuális illusztrációk készítése festészeti eszközökkel
Manuális illusztrációk készítése montázs, kollázs és vegyes média technikával
15.3.2. Digitális Illusztrációs technikák
Digitális illusztrációk készítése vektorgrafikus programmal
Digitális illusztrációk készítése pixelgrafikus programmal
Illusztrációk készítése digitálizáló rajzi eszközökkel
Animált, mozgóképes illusztrációk készítése
Fotográfiai alapú illusztrációk készítése
Digitális illusztrációk készítése montázs, kollázs és vegyes média technikával
15.3.3. Sokszorosított grafikai Illusztrációs technikák
Illusztráció készítése mélynyomtatási eljárással
Illusztráció készítése magasnyomtatási eljárással

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Grafikai tanműhely, számítógépes terem, grafikai szaktanterem
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

magyarázat
megbeszélés
vita
projekt
házi feladat
csoportmunka

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Komplex információk körében

4.1.
5.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2

5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
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alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok
utólagos
ismertetése
szóban
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai rajz készítés tárgyról

1.2.

során

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12
SZVK 6.2-6.12

Osztálykeret

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Csoportbontás

Sorszám

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x
x
x

x

x

SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4
SZVK 6.2-6.4

x

x

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.2-6.4

x

x

SZVK 6.2-6.4
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése
adott
szempontok alapján
Üzemelési
hibák
szimulálása
és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

SZVK 6.10-6.12

x

x

SZVK 6.10-6.12

x

x

SZVK 6.10-6.12

x
x

x
x

SZVK 6.10-6.12
SZVK 6.10-6.12
SZVK 6.10-6.12

x

x

SZVK 6.2-6.12

x

x

15.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
16. Szakillusztrációs gyakorlat
16.1. A tantárgy tanításának célja
A szakillusztrációk különböző műfajainak megismerése.
A szakillusztrációk felhasználási lehetőségeinek megismerése.
A szakillusztráció tervezési folyamatának áttekintése.
Szakillusztrációs tervezési gyakorlat végzése.
Különböző tematika, tartalom és médium szerint az illusztrációs stílus, eszköz,
megjelenési forma megválasztása.
Sorozatjellegű illusztrációk létrehozatala.
Szakillusztráció szövegkörnyzetbe való integrálása.
Anyaggyűjtés, vázlatkészítés, tervezés és végfelhasználás szerinti előkészítési és
tervezési folyamat átlátása a prezentációig és az anyagleadásig.
16.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

16.3.

Témakörök
16.3.1. Szakillusztrációk tervezése
Szakillusztráció készítése nyomtatott felületekre
Szakillusztráció készítése design felületekre
Szakillusztráció készítése online felületekre
Narratíva és történetmesélés
Jelteremtés és absztrakció
Illusztrációs stílusok és technikák alkalmazása
16.3.2. Kép és szöveg integrációja
Képi tartalom és szöveg integrációja kiadványokban, könyvekben
Képi tartalom és szöveg integrációja tervezőgrafikai médiumokban
Képi tartalom és szöveg integrációja design felhasználásokban
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Képi tartalom és szöveg integrációja online felhasználásokban
Képi tartalom és szöveg integrációja interaktív felhasználásokban
16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Grafikai műhely, számítógépes terem
16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi feladat
csoportmunka

16.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
3.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Képi információk körében

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

x
x

SZVK 6.2-6.9
x

x

x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
c
e
o
s
g
sz
o
y
t
p
é
ál
o
ni
y
rt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9
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3.1.
3.2.
3.3.

Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai rajz készítés tárgyról

4.

Komplex információk körében

4.1.
5.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése
adott
szempontok alapján
Üzemelési
hibák
szimulálása
és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

x
x
x

x

x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x
x

x
x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

16.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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A 10612-12 azonosító számú
Alkalmazott grafikai munka
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10612-12azonosító számú Alkalmazott grafikai munka megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Tervezőgrafikai műfajok
és médiumok

Tervezőgrafikai munka
végzése

Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat
Tipográfiai munka
végzése

10612-12
Alkalmazott grafikai munka

Médiasokszorosítási
gyakorlat

Médiatechnológiai
gyakorlat

Tervezőgrafikai
technológiai
gyakorlat

FELADATOK
Információ- és anyaggyűjtést végez, terveket,
vázlatokat, költségvetést készít
Emblémákat,
szimbólumokat,
jeleket hoz létre

piktogramokat,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat
hoz létre

x

x

x

x

x

Online megjelenésekhez
tartalmakat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő
programokat alkalmaz

x

x

x

x

x

Online megjelenésekhez és mozgóképes tartalmak
létrehozására alkalmas programokat használ

x

x

x

x

x

Különböző kiadványok grafikai tervét készíti el
Hirdetések grafikai tervét készíti el
Plakátok grafikai tervét készíti el
Cégarculatok grafikai tervét készíti el
Termékarculatok grafikai tervét készíti el
Reklámkampányokhoz hoz létre grafikai tartalmakat
Csomagolástervezői grafikai tartalmakat hoz létre
Szakillussztrációk grafikai tervét készíti el

Interaktív megjelenésekhez
tartalmakat

hoz

hoz

létre

létre

grafikai

grafikai

Mozgóképes alkalmazásokhoz készít grafikai tervet
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A grafikai műfajok tervezésmódszertani szabályait
ismeri, munkájában alkalmazza

x

x

x

x

x

A
terveket
a
végfelhasználás
követelményei szerint előkészíti

x

x

x

x

x

Prezentál, archivál, leadja a felhasználáskész grafikai
anyagot

x

x

x

x

x

Alkalmazott grafika szaktörténeti és szakelméleti
ismereteit folyamatosan fejleszti és használja

x

x

x

x

x

Betűtörténeti,
betűelméleti,
betűalkalmazási
ismereteit folyamatosan fejleszti és használja

x

x

x

x

x

Tipográfiai, kiadványszerkesztési szabályokat ismeri,
munkájában alkalmazza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

technikai

Digitális
technológiai,
nyomtatástechnológiai,
grafikai munka végzéséhez szükséges hardware és
software ismereteit folyamatosan frissíti és
használja

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok
készítése
hagyományos
és
számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk
összeállítása

anyagainak

elkészítése,

Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára,
belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
Professzionális
grafikai
tervező,
kiadványszerkesztő programok

kép-

és
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs,
fotó, applikációk

x

x

x

x

x

Alkalmazott grafikai szakelmélet: színtan, fénytan,

x

x

x

x

x

Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok,
nyomtatványtípusok,
kreatív
alkalmazások,
autonóm betűképek kialakítása
Különböző
alkalmazott
grafikai
tervezéselméleti módszertana
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formatan, alaktan, stílusismeret,
kompozíciós szabályok, képi és szöveges elemek
kapcsolatrendszere

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Képek és illusztrációk felhasználási teruletei a
különböző kiadványokban

x

x

x

x

x

Képek és illusztrációk alkalmazása a reklámgrafika
különböző területein

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazott grafika szaktörténet, reklámtörténet
önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív
alkalmazási lehetőségei
Nyomtatók, szkennerek,
nyomógépek

levilágítók,

digitális

Képek, táblázatok, diagramok elhelyezése
Betűismeret:
betűanatómia,
betűváltozatok, betűtörténet

betűcsaládok,

Reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak,
alkalmazások
A grafikai tervezés szerepe a márkaépítésben
A modulhálós
alkalmazása

tipográfiai

tervezés

elmélete,

Általános nyomdaipar
A papírgyártás technológiái, papírfajták
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
Az ofszet-, a digitális-, a magas-, a sík- és a
mélynyomtatás, a fólia- és dombornyomtatás, a
szitanyomtatás,
a
nyomtatás
utáni
munkaműveletek, speciális nyomdai előkészítés
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Vektorgrafikus, képfeldolgozó-, illetve kiadvány- és
webszerkesztő programok ismerete

x

x

x

x

x

Grafika és tipográfia stiláris
egységének megteremtése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

és

jelentéstani

Tervezési gyakorlat
Képfeldolgozási,

szkennelési,

nyomtatási
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alapismeretek
Digitális fotográfiai alapismeretek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Döntésképesség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
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17. Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat
17.1. A tantárgy tanításának célja
A tervezőgrafikai munka végzéséhez szükséges digitális technikai eszközök működésének
elsajátítása.
A tervezőgrafikai munka végzéséhez szükséges szoftveres ismeretek elsajátítása és
gyakorlat megszerzése.
Nyomdai előkészítés technológiájának megismerése és gyakorlat megszerzése.
Médiasokszorosítás technológiájának megismerése és gyakorlat megszerzése.
A komplex tervezőgrafikai munkavégzéshez szükséges tecnhikák, technológiák átfogó
ismerete, a teljes munkafolyamat átlátása.
17.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

17.3.

Témakörök
17.3.1. Médiatechnológiai gyakorlat
Képbeviteli eszközök és technológiák
Ránézeti és átnézeti eredetik
Színelmélet, színkezelés és a színrebontás elmélete
Színellenőrzés
Rácsrabontás
Sík-, film- és dobszkenner
Digitális fényképezőgép
Grafikai munka végzéséhez szükséges számítógép
Grafikai munka végzéséhez szükséges perifériák
Fileformátumok
Archiválás
17.3.2. Médiasokszorosítási gyakorlat
Professzionális vektorgrafikus szoftverek
Professzionális pixelgrafikus szoftverek
Professzionális kiadványszerkesztő szoftverek
Professzionális webszerkesztő szoftverek
Szkennelés
Digitális rajzpad
Grafikai munka végzéséhez szükséges perifériák
Prezentációkészítő szoftverek
Archiválás
Anyagleadás, anyagküldés módozatai
Grafikai munka szakszerű előkészítése nyomtatott médiumok számára
Grafikai munka szakszerű előkészítése elektronikus médiumok számára
Anyagleadás adathordozón és az interneten

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépes terem
17.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

17.5.2. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás
írásban
mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

alkalmazható

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)
Egyéni

Sorszám

során

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
c
e
o
s
g
sz
o
y
t
p
é
ál
o
ni
y
rt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x

x

x

SZVK 6.2

x
x

x
x

SZVK 6.2

x
x
x
x
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból
Grafikai rajz elemzés, hibakeresés

4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése
adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési
hibák
szimulálása
és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

2.6.

4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x
x
x
x

x
x
x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

SZVK 6.2
SZVK 6.2
SZVK 6.2

17.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
18. Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat
18.1. A tantárgy tanításának célja
Tervezőgrafikai munkavégzés gyakorlatának megszerzése.
Anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a tervezési folyamat és a végfelhasználás szerinti
előkészítés átlátása.
A tervezői munkafolyamat elvégzése a munka átvételétől az anyagleadásig.
Komplex grafikai tervező tevékenység végzése, amely integrálja a tervezői gyakorlatot,
illusztrációs, tipográfiai tudásokat, a tervezéselméleti tudást, a manuális és digitális
eszközhasználati gyakorlatot, a szaktörténeti és művészettörténeti ismereteket.
A megrendelés felvételétől az anyagleadásig a teljes munkafolymat megszervezése.
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18.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

18.3.

Témakörök

18.3.1. Tipográfiai munka végzése
Funkcionális betűalkalmazás
Kreatív betűalkalmazás
Funkcionális tipográfiai gyakorlat
Experimentális tipográfiai gyakorlat
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés grafikai médiumokban
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés nyomtatott felületeken
Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés elektronikus felületeken
Online és multimédia tartalmak tipográfiai tervezése és előkészítése
18.3.2. Tervezőgrafikai munka végzése
Adatgyűjtés, vázlatkészítés
Kommunikációtervezés
Koncepcióelemzés
Tervezőgrafikai stílusok áttekintése
Prezentációs technikák
Anyagleadás, anyagküldés, archiválás
Saját portfólió elkészítése
18.3.3. Tervezőgrafikai műfajok és médiumok
A tervezőgrafika különböző műfajainak és médiumainak megismerése.
A tervezőgrafika felhasználási lehetőségeinek megismerése.
A tervezőgrafika tervezési folyamatának áttekintése.
Komplex tervezőgrafikai tervezési gyakorlat végzése.
Különböző tematika, tartalom és médium szerint a grafikai stílus, eszköz, megjelenési
forma megválasztása.
Komplex eszköz és technológiahasználat a végfelhasználat szerint.
Emblématervezés
Identitástervezés
Plakáttervezés
Kisnyomtatványok tervezése
Könyvtervezés
Laptervezés, magazintervezés
Csomagolástervezés
Reklámkommunikáció tervezés
Információ design tervezés
Webtervezés
Interaktív grafikai tervezés
Látványtervezés, kiállítástervezés
Mozgó grafika tervezés
18.4.
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A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Számítógépes terem
18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi feladat
csoportmunka

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
c
e
o
s
g
sz
o
y
t
p
é
ál
o
ni
y
rt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
pontosítása)
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási
gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések
(SZVK 6. pont
lebontása,
pontosítása)

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási
módok)

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

x
x
x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3
x

x

SZVK 6.2-6.3
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3.
3.1.
3.2.

Képi információk körében
Grafikai rajz értelmezése
Grafikai rajz készítése leírásból

4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal
vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer
megfigyelése
adott
szempontok alapján
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.2-6.3
SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.9

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9
SZVK 6.2-6.9

x

x

x

SZVK 6.2-6.3

x

SZVK 6.2-6.3

18.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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54 211 04 Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
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1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Grafikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
3.1.1. FEOR
száma
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4. 2136
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
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B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Grafikus és multimédiatervező

Alkalmazott grafikus
Számítógépes grafikus
Web grafikus
Webdesigner
Weboldal-grafikus
Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő
Számítógépes nyomdai képszerkesztő
Számítógépes nyomdai tördelő
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3.1.10.
3.1.11. 7231
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20. 2143
3.1.21.

Nyomdai előkészítő

Hálózat- és multimédiafejlesztő

Hirdetési grafikus, nyomdai
Számítógépes tördelő
Médiaszerkesztő
Nyomdai előkészítő
Nyomdai képszerkesztő
Nyomdai szöveg- és képszerkesztő
Alkalmazott tipográfus
Alkalmazott illusztrátor
Honlap tervező
Weblaptervező
Webtervező
Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját
vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai
tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát
végez
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

-

információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló:
emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok
grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési
feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes
megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni
munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és
szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a
végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni,
archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai
munkát

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 213 03
Korrektor
szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia

131

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

10610-12
10611-12
10612-12
11498-12
11499-12
11500-12

Grafikai alapok
Grafikai illusztrálás
Alkalmazott grafikai munka
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati és szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10610-12
Grafikai alapok
szóbeli
10611-12
Grafikai illusztrálás
gyakorlati
10612-12
Alkalmazott grafikai munka
gyakorlati
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire írásbeli
épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi
egészség
és írásbeli
biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Szakmai komplex portfólió bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A komplex portfólió a rajzi, ábrázolási, illusztrációs és különböző tipográfiai és
szakmai tervezési feladatokból mutat be válogatást elektronikus prezentáció formájában
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %
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A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A grafikus vizsgaremek komplex grafikai készségeket és tudást mutat be. A tervezési
feladat választható: arculattervezés, csomagolástervezés, reklámkampány, könyvtervezés, betűtervezés,
illusztrációs mappa tervezése, terméktervezés, kiadványtervezés. A vizsgaremek önálló tervezői munka,
tartalmaz képi és szöveges elemeket, makettet, komplex tervdokumentációt és a végfelhasználásnak megfelelő
technikai anyagot
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %
A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja
A vizsgafeladat ismertetése: Könyvborító (elő- és hátlap, gerinc) tervezése és nyomdai előkészítése
számítógéppel, kapott anyag felhasználásával
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20 %
A vizsgafeladat időtartama: 165 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakelmélet
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is
- A sokszorosított grafika története, nemzetközi és hazai vonatkozások
- A tervezőgrafika története, nemzetközi és hazai vonatkozások
- Kortárs tervezőgrafika, nemzetközi és hazai vonatkozások
- Manuális és digitális illusztrációs technikák és alkalmazási területeik
- Sokszorosított grafikai és nyomdai technológiák
- Nyomtatási és nyomdai előkészítési technológiák
- A digitális sokszorosítás technológiái
- Kortárs médiaismeret
- Grafika tervezéselmélet: színtan, alaktani és kompozíciós ismeretek
- A tervezőgrafikai munka felépítése: eszközök, kommunikációs stratégia, műfajok, médiumok
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik szorgalmi időben, a
kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnek
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Professzionális grafikai munkavégzésre alkalmas számítógép és
perifériái, szerver

6.3.

Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel és vektorgrafikus
programok, kiadványszerkesztők, webszerkesztők)

6.4.

Széles sávú internet kapcsolat

6.5.

Színes lézernyomtató A/3

6.6.

Lapszkenner

6.7.

Digitális rajzpad

6.8.

Projektor, vetítő vászon

6.9.

Digitális videó-kamera és reprózásra alkalmas fényképezőgép

6.10.
6.11.

Sokszorosított grafika előállítására alkalmas min. két nyomógép
(lehetőség szerint magas- és mélynyomó gép)
Sokszorosított grafikai műhely (nyomóformák elkészítésének
eszközei vizesblokk, savazóblokk, légelszívó, lemezvágó,
melegítőpad)

6.12.

Vágóasztal, montírozó asztal

6.13.

Speciális tárolóeszközök

6.14.

Villamos alapmérések eszközei

6.15.

Egyéni védőeszközök

7. EGYEBEK
7.1.A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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54 211 03
FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS

FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
az
54 211 03 FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint az V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészet ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
Azonosítószám

megnevezés

54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09

Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

II.

valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 03 Festő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03
A szakképesítés megnevezése: Festő
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése:

V. Képző- és Iparművészet

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is

III.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén
alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:-

V.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
Tárgyi feltételek
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A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
nincs
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A 11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat

x
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Szabálykövetés

x

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x
x

x

x
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2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
1.7. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.9. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A
munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.12. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II.
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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3. Foglalkoztatás II. tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
3.3. Témakörök
3.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
3.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
3.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
3.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvtani
rendszerzés 1

Nyelvtani
rendszerzés 2

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

x

x
x

x
x

x
x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x

x

x

x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
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Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x

x
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19. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.7. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.9. Témakörök
3.3.5. Nyelvtani rendszerzés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidőAz
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.6. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
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tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.7. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.8. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni
kifejezetten
szakmai
vonatkozással.
Képes
lesz
a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz
és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
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arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.10. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.12. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Térábrázolási
rendszerek

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

A látvány utáni térábrázolás és
formaképzés alapjai

A térábrázolás geometriai rendszerei

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A néprajz és a népművészet
alapfogalmai

A művészetek története a 19.
századig
A művészetek története a 20.
században

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és
szakmai orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit rajzi
vagy plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan
felhasználja,
bővíti
művészettörténeti,
népművészeti
és
művészetelméleti ismereteit

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti és népművészeti kompetencia
csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig

x

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az egyetemes
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus- meghatározás, műleírás, műelemzés)

x
x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
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A különböző képi és plasztikus elemek felületképző
lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti
formák,
növények
és
állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs,
kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. –
kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura,
portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció
készítési folyamat

x

Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése
és kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése,
értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi
rajzolás,
festés,
mintázás,
térkonstrukciók kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
4.

x

x

Művészettörténet

4.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb
áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb választási
lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé váljon.
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A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet önálló
és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának önálló,
szakszerű értékelését
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
4.3.

Témakörök
4.3.1. A művészetek története a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a
hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás-elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
4.3.2. A művészetek története a 20. században
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben

162

FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS

Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás-elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a
közönség viszonyának megváltozása a XX. században
4.3.3. A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
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Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

x
x

x

x

x

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

5.

Térábrázolási rendszerek

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1. A térábrázolás geometriai rendszerei
-

síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
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1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Egyéni
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pontosítása)

x
x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6.

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a
tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes
önértékelésre nevel.
-

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
6.3.1. A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
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A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az
erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
6.3.2. Emberábrázolás alapjai
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése"
a térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése,
gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
6.3.3. Ember és tér
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó
egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
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Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
6.3.4. Szakmai rajz
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek során
a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás, téralakítás
gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigment színek,
színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett

x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS

1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10587-12 azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Önállóság

x
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Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x

Művészeti vállalkozás
7.1. A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a
művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
7.

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

-

7.3. Témakörök
7.3.1. Művészeti vállalkozások működtetése
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

x
x
x
x

x

x

x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

Műhely- és
műteremhasználat

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza
szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel dokumentál,
archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
a
tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatokat
lá

x

x

Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges
eszközrendszert

x

x

x

x

Alkalmazza szakmája
segédanyagait

legfontosabb

alapanyagait, és

x

x

x

x
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Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai
feladataiban alkalmazza

eszközrendszerét

szakmai

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái

x

A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés,
gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok
készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső
látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok
megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes
használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és
fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási
módjai

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés, -feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x
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Stílustan és szaktörténet

8.

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

-

8.3. Témakörök
8.3.1. Stílustan
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik
8.3.2. Szaktörténet
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x

x

x

x
x
x

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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9.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
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Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

-

9.3. Témakörök
9.3.1. Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2. Eszközismeret
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök
és
berendezések
használati
utasításainak,
minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x
x
x

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

10.

Tervezés és gyakorlat
10.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
-

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
10.3. Témakörök
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10.3.1.
Tervezés
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2.
Anyag- és eszközhasználat
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
10.3.3.
Műhely- és műteremhasználat
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
10.3.4.
Kivitelezés
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
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A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10749-12 azonosító számú
Kortárs szakmai ismeretek
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10749-12 azonosító számú Kortárs szakmai ismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Ember és környezet
ábrázolása

Szakmai rajzi, és festészeti
gyakakorlat

Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Képző-és iparművészet a XX.
században

10749-12
Kortárs szakmai ismeretek

Művészeti irányzatok,
alkotók, technikák a
20.század második felének
festészetében

Művészeti irányzatok,
alkotók, technikák a
20.század első felének
festészetében

Kortárs szakmai
környezet

FELADATOK
Szakmai munkájában rajzi, festészeti munkát
végez
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti
és
festészettörténeti
ismereteit
Folyamatosan felhasználja, bővíti festészeti
szakelméleti, tervezésmódszertani tudását

X
X

X

X

X

X

X

X

x

x
X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Időszaki kiállítások
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba -és
környezetbe illesztése
Rajzolási technikák
A
festészet
története,
irányzatok
a
modernizmustól napjainkig
A festészettörténet jelentős alkotói
Kortárs festészet alkotói
A kortárs festészet legfontosabb műfajai,
médiumai
Szakelmélet alkalmazása a tervezési munkában
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás
A
kortárs
festészet
kapcsolata
a
társművészetekkel

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése, értelmezése
Kortárs
festészeti
munkák
elemzése,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás, festés

X

X

X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

X

Kézügyesség

X

X

X
X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

X

Prezentációs készség

X
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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Ismeretek helyénvaló alkalmazása

X

X

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

X

X
X

11. Kortárs szakmai környezet
11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
-

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11.3. Témakörök
11.3.1. Művészeti irányzatok, alkotók, technikák a XX.sz. első felének
festészetében
Stílusok, izmusok, művészeti mozgalmak és csoportosulások, jelentős alkotók
az1900-as évektől az első világháborúig.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek ismerete az
adott korszakban.
Stílusok, izmusok, művészeti mozgalmak és csoportosulások, jelentős alkotók
az1920-as évektől a második világháborúig.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek ismerete az
adott korszakban.
Az adott korszakra jellemző festészeti technikák, eljárások beépítése a festői
munkába.
11.3.2. Művészeti irányzatok, alkotók, technikák a XX.sz. második felének
festészetében
Stílusok, izmusok, művészeti mozgalmak és csoportosulások, jelentős alkotók
1945-től az 1980-as évekig.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek ismerete az
adott korszakban.
A posztmodern korszak (1980-tól-2000-ig) stílusai, művészeti mozgalmai,
művészcsoportjai, jelentős alkotói.
A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek ismerete az
adott korszakban.
Az adott korszakra jellemző festészeti technikák, eljárások beépítése a festői
munkába.
11.3.3. Képző-és Iparművészet a XX. században
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
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11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x

1.5.

szemléltetés

x

x

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

x
x

x
x

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Számítógép és perifériái

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok
katalógusok

x

Digitális fényképezőgépek

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Osztálykeret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Csoportbontás

1.
1.1.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Számítógép és perifériái

x
x
x

x

x

x

x
x
x
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11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

12.

Szakmai ábrázolási gyakorlat

12.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak vázlatokat
készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési és
rálátási viszonyokról, szabadkézi vázlatokat készíteni elképzeléseikről és
méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő munkáról. Ismerjék a különböző
megjelenési technikákat, legyenek képesek az adott témához a legmegfelelőbbet
kiválasztani. Terveiket a térábrázolás ismert geometriai rendszereivel is megjelenítik.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
12.3. Témakörök
12.3.1. Szakmai rajz és festészeti gyakorlat
Méretarányos színes tervet készít
Méretarányos sablon készít
Díszítő mintát tervez
Festmény másolatot készít
Művészettörténeti korszak stílusában fest
Dokumentál
12.3.2. Ember és környezet
Szabadkézi stúdiumok készítése
Az épített külső és belső környezet megjelenítése,
Az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet),
A különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak,
kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása,
A fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival készítik.
Grafikai felületek készítése, monocrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell, tempera,
akvarell, stb.)
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus,
olaj-pasztell használatával.
Színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált fakturális
hatások létrehozása.
Színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és testszínek, színkontrasztok, a
festékek színnevei).
Természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal.
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12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.

során

alkalmazható

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Egyéni

Sorszám

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

X

Osztálykeret

Sorszám

tanulói

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet

X

X
X

X

X

X
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7.2.

mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

X

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10750-12 azonosító számú
Festészet szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10750-12 azonosító számú Festészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Magyar
festészettörténet

Festészettörténet

egyedi technikák és
eljárások
Egyetemes
festészettörténete

klasszikus festészeti
technikák,eljárások

Pasztell, olajpasztel, tus
Újszertű
technikák,médiumok
alkalmazása

10750-12
Festészet

Fresko, Szekko, Sgrafitto
festészet gyakorlata

Akvarell,Tempera.
Gouache,,O laj, Akril
festészet gyakorlata

Festészet
Táblakép és falfestészeti
nyersanyagai,
gyakorlatok
technikái

FELADATOK
Műanyag diszperziós alapot készít
Kréta alapot készít
Enyves alapot készít
Kazein alapot készít
Olaj alapot készít
Sablont alkalmaz
Színmintát készít
Vásznat, fatáblát, fémlapot és papírlapot a
technikának megfelelően alapoz
Megkomponálja a képet, megválasztja a
képkivágást
Olajfestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
Akvarell festéshez tanulmányokat, vázlatokat készít
Gouache festéshez tanulmányokat, vázlatokat
készít
Temperafestéshez
készít
tanulmányokat,
vázlatokat
Tojástempera-festéshez készít tanulmányokat,
vázlatokat
Pasztelltechnikákhoz
készít
tanulmányokat,
vázlatokat
Akvarell festményt készít
Gouache festményt készít
Olajfestményt készít
Akril festményt készít
Temperafestményt készít
Tojástempera-festményt készít
Pasztellképet készít
Vegyes technikákat készít
Fixálja, lakkozza a képet
Passzpartúzza, installálja a képet
Falfestészeti alap technikákat (freskó, secco)
alkalmaz
Megfelelő mediával dokumentálja munkáját

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
Az ásványi eredetű pigmentek, kötőanyagok fajtái,
tulajdonságai
A szerves és szervetlen pigmentek, töltőanyagok
fajtái, tulajdonságai
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X

X

X
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Az olajos és a vizes-bázisú festékek fajtái,
tulajdonságai
A táblakép-festészeti technikák anyagai, eszközei
Mozaiktechnikák anyagai, eszközei
A táblakép-festészet története, alkotói az ókortól
napjainkig
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a
festészetben
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris
meghatározása
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor
viszonyában
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési
lehetőségei
A fakturális hatások a festészetben, ezek technikai
megoldásai
A különböző gesztus-, és jelrendszerek alkalmazása
a festészetben
A XX. század experimentális törekvései, jelentős
alkotói
Táblakép-festészeti
technikák
hordozóinak
előkészítése
Egyéb hordozók: papír, fatábla, fémlapok alapozása
a megfelelő technika számára
Olajtechnikák, tempera- és pasztellképek festése
Experimentális technikák (kollázs, montázs,
dekollázs, amblassage) alkalmazása
Freskó és secco technológiai alapismeretek

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Figurális és nonfiguratív rajz készítése
Különböző térstruktúrákat megjelenítő
készítése

rajz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség

X

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás

X

X

X

X

Információgyűjtés

X

X

X

X

X

X
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13.

Táblakép és falfestészeti gyakorlatok
13.1 A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje, munkájában alkalmazni tudja a
klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat. Képes legyen választott
technikával saját elképzeléseit megvalósítani.
13.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
13.3 Témakörök
13.3.1. Akvarell, Tempera, Gouache, Akril, Olaj festészet gyakorlata
Táblakép festészeti gyakorlatok. Különböző felületeken dolgozik, a felületekhez
meg választja festészeti technikát
a megfelelő festő alapot előkészíti
kiválasztja a megfelelő pigmentet és kötőanyagot
A technikának megfelelő eljárással kivitelezi a festményt
Installálja, dokumentálja a munkáját
utókezelést végez
13.3.2. Szekko, Fresko, Sgrafitto festészet gyakorlata
Megfelelő vakolat alapot előkészíti
Több rétegben festő vakolatot készít
Tervet készít
Kartont készít
Pauzál
Kiválasztja a megfelelő pigmentet és kötőanyagot
A technikának megfelelő eljárással kivitelezi a festményt
Installálja, dokumentálja a munkáját
Utókezelést végez
13.3.3. Pasztell, Olajpasztell, Tus, festészet
Kiválasztja a megfelelő alapot
Az alapot megfelelően rögzíti, előkészíti
A technikának megfelelő anyagokkal, eszközökkel kivitelezi munkáját
A technikának megfelelő eljárással kivitelezi a munkát
Megfelelő fixálási eljárást alkalmaz
Installálja, dokumentálja a munkáját

13.3.4. Újszerű technikák, médiumok alkalmazása
Installációt fest
Graffiti technikával dolgozik
Különböző anyagokra, alapokra, felületekre fest
Fotó eszközöket használ
Assamblage
Kollázst készít
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Montázst készít
Dekollázs
Digitális eszközöket alkalmaz
Akció festészet
Netművészet
Megfelelő módon dokumentál
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

196

Osztálykeret

1.1

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

1

(differenciálási módok)

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Egyéni

Sorszám

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Terv rajz készítése leírásból
Látvány rajz készítés tárgyról
rajz értelmezése

X
X
X

X

X
X

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

14.

A festészet nyersanyagai, technikái

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A festészet nyersanyagai tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje a klasszikus
és a kortárs festészeti eljárásokat, ismerje és csoportosítani tudja a festészeti
eljárások során használt anyagokat.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

-

14.3. Témakörök
14.3.1. Klasszikus festészeti eljárások
Táblakép festészeti technikák
Pasztell
Olajpasztell
Akvarell
Tempera
Gouache
Akril
Olaj
Viaszfestés
14.3.2. Egyedi technikák és eljárások
Műgyanták
Zománc festékek
Fémfestékek
Üvegfestékek
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.7.

házi feladat

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Szakmai rajz készítés tárgyról

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15.

Festészettörténet
15.1. A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti korszakok
vonatkozásaiban.
Legyen képes összefüggéseiben ismerni a festészeti kifejezőeszközöket az adott
korszakok vonatkozásaiban. Ismerje a festészeti stílusok társadalmi, kulturális
hátterét.
Ismerje az adott korszak jelentős művészeti központjait, művészcsoportjait, iskoláit,
alkotóit.
Ismerje a festészet eredményeit
Ismerje a jelentős művészeti intézmények, gyűjtemények, galériák anyagait.

-

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
15.3. Témakörök
15.3.1. Egyetemes festészettörténet
Az őstársadalmak festészete. Paleolit, mezolit, és neolit kori emlékek
Egyiptom festészete az Óbirodalom korától a Ptolemaidák uralkodásáig
Az ókori Kréta palotafestészetének stílusjegyei, a prehellén festészet emlékei
Az ókori klasszikus civilizációk festészete, festészeti stílusai
A görög klasszikus és hellenisztikus kor festészete
Az etruszk festészet sajátosságai
Az ókori Itália festészeti stílusai, az etruszk és a hellén világ öröksége
A római portréfestészet
A római mozaikművészet
A pompeji falfestészet stílusai
A korai kereszténység kora, a katakombák falfestményei
A bizánci mozaikművészet
Az ikonfestészet stiláris jegyei
A román kor és a gótika festészete
A gótikus üvegablakok művészete
A kéziratos könyvek díszítőművészete a kódexfestészet stílusai
A humanizmus és a reneszánsz korának festészete, jelentős művészeti központjai
A manierista stílus jellegzetességei
Barokk festészet. Az illúzió újszerű megközelítése az európai festészetben.
A klasszicizmus és a rokokó. A XVIII.sz. festészete
A romantika korának festészete
A modern izmusok megjelenése, az avantgarde felemelkedése, a XIX sz. második
felétől. Meghatározó irányzatok, mozgalmak
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1860-1900 Art and Crafts, Preraffaeliták, Szecesszió, Szimbolizmus, Cloisonizmus,
Posztimpresszionizmus, Nabis, Szintetizmus
1900-1918 Fauvizmus, Expresszionizmus, Die Brücke, Der Blaue Reiter, Kubizmus,
Futurizmus, Rayonizmus, Szuprematizmus, Konstruktivizmus, Metafizikus festészet,
Vorticizmus, Dadaizmus, Purizmus, De Stijl
1918-1945 Bauhaus, Art Déco,, École de Paris, Neue Sachlichkeit, Szürrealizmus,
Szociális realizmus, Szocialista realizmus, Neoromantika
1945-1965 Art brut, Egzisztencializmus, Informel, Absztrakt expesszionizmus,
Lettrizmus, Cobra csoport, Új realizmus, Assemblage, Pop Art, Fluxus, Op Art,
1965-tól napjainkig Minimalizmus, Konceptuális művészet, Body Art, Installáció,
Hiperrealizmus, Arte Povera, Posztmodernizmus, Neo-pop, Transzavantgarde,
Netművészet
15.4. Magyar festészettörténet
Románkori, gótikus, és reneszánszkori festészeti emlékeink. Falképek, táblaképek,
szárnyasoltárok
A magyarországi barokk festészet. Freskók, mennyezetfreskók, oltárképek,
portréfestészet
A XIX sz. magyar festészete. A klasszicizmus, romantika, historizmus, naturalizmus,
akadémizmus, eklekticizmus, realizmus, stílusjegyei, alkotói
A századforduló festészete. A plain-air, az impresszionizmus és a
posztimpresszionizmus magyarországi képviselői
A szolnoki, a nagybányai, a gödöllői és a kecskeméti művészkolóniák tagjai, hatása,
jelentősége
Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy Lajos munkássága
A XX. sz. első felének festészete. A magyar avantgarde színrelépése. Az izmusok
(fauvizmus, kubizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, szürrealizmus)
sokszínűsége
Művészcsoportok, mozgalmak a két világháború közötti időszakban
Az Alföldi Iskola képviselői és a posztnagybányai festők
Az École de Paris Paris magyar képviselői
Magyar festészet 1945 után. Az Európai Iskola meghatározó művészei
Az 1960-as évek irányzatai. A neoavantgarde generáció kiállításai, művészei. Az I. II.
Iparterv tárlatok és a Kassák Stúdió meghatározó szerepe a korszak művészetére
Az 1970-es évek irányzatai. A Balatonboglári Kápolnatárlatok, a konceptualizmus
kezdete Magyarországon
A peformance művészet megjelenése
A Rózsa Presszó tagjainak munkássága
Az Indigó Csoport, a Vajda Lajos Súdió megalakulása és az Artpool underground
magángyűjtemény megalapítása, hatásuk a korszak művészetére
Az 1980-as évek irányzatai, jelentős alkotói, művészcsoportjai
Az Iparterv ’60-’80 tárlat és az Új Szenzibilitás kiállítás-sorozat jelentősége
A magyar festészet az 1990-es évektől napjainkig. Egyéni utak, újszerű performatív
műfajok megjelenése, a média-intermédia és a netművészet integrálása a festészetbe
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15.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.6.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

15.6.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Szakmai rajz készítés tárgyról

4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15.7. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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54 211 03 Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
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sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Festő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
3.1.1.

FEOR
száma

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
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Festő
Egyéb művészeti és
kulturális foglalkozású

Dekorációs festő
Dekorfelirat készítő
Kirakati díszítőfestő
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3.1.6. 3719

Színházi díszletfestő

3.1.7.

Festőrestaurátor aszisztens

3.1.8.

Díszletező-díszítő

3.1.9.

Képtári technikus

3.1.10.

Képtári raktár kezelő

3.1.11.

Címfestő

3.1.12.

Festménymásolat készítő

3.1.13.

Reklámfestő

3.1.14.

Festészeti installáció készítő

3.1.15.

Festészeti kiállítás rendező

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a
festészet különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat
ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat
széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok
megoldására önálló vállalkozóként is,
továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 211 03
Díszítő festő
szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12
10749-12
10750-12
11498-12
11499-12
11500-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Kortárs szakmai ismeretek
Festészet
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati és szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10749-12
Kortárs szakmai ismeretek
szóbeli
10750-12
Festészet
gyakorlati
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire írásbeli
épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi
egészség
és írásbeli
biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 %
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Adott koncepció alapján meghatározott méretű, festmény vagy festmény sorozat
készítése. Szabadon választott táblakép felületen, teljes dokumentációval és archiválással (nyomtatott és
digitális, két példányban)
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %
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A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret szóbeli vizsga
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból
húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is.
1. témakör:
A) Az őskori és az ókori falfestészet sajátosságai
B) A korszakra jellemző festészet technikái
2. témakör
A) A középkor és a gótika fal-és táblaképfestészetének sajátosságai
B) A korszakra jellemző festészeti technikák
3. témakör
A) Reneszánsz festészet sajátosságai
B) A korszakra jellemző festészeti technikák
4. témakör
A) A Barokk, valamint a XVIII. és XIX. század festészetének sajátosságai
B) A korszakra jellemző festészeti technikák
5. témakör
A) A modernista stilusok és ahhoz köthető festészeti sajátosságok
B) Újszerű festészeti technikák a XIX..sz.-tól napjainkig
6. témakör
A) A hazai kortárs festészet domináns irányzatai, meghatározó alkotói
B) Új médiumok alkalmazása a kortárs festészetben
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható
minőségű mappa formában is elő kell állítani.
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5.3.1 B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész
vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Az 5.3.1. B) vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Festő műterem és berendezései

6.3.
6.4.

Festő kéziszerszámok, eszközök, anyagok
Díszítőfestészeti technikákhoz használatos eszközök

6.5.

Murális festészeti technikákhoz használatos eszközök

6.6.

Projektor

6.7.

Számítógép teljes konfiguráció, legális szoftver

6.8.

Scanner

6.9.

Külső adathordozó

6.10.

Internet kapcsolat

6.11.

Megfelelő világítás technika

6.12.

Archiválásra alkalmas helység

6.13.

Mozgatható alumínium állványzat

7. EGYEBEK
7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 211 08 TEXTILMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az V. KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészet ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
azonosítószám
54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09
I.

megnevezés
Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
–
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 08 Textilműves szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó rendelet
alapján készült.
III.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08
A szakképesítés megnevezése: Textilműves
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik
évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
VI.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
Textil szakelmélet

Szakképesítés/Szakképzettség
Felsőfokú textiles szakirányú végzettség

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak:
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A Textilműves szakma oktatásához szükséges a rajzterem vagy műterem és a textil
tanműhely megléte, amelynek eszközei és felszerelései az szvk 6. pontjában találhatók.
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A 11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
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Szabálykövetés

x

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x

x
x

x
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3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
1.13.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.14.
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.15.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A
munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.16.
-

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

1.17.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.17.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.18.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II. megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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4. Foglalkoztatás II. tantárgy
4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
4.3. Témakörök
4.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
4.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
4.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
4.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

226

TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvtani
rendszerzés 1

Nyelvtani
rendszerzés 2

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

Foglalkoztatás I.

x

x
x

x
x

x
x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x

x

x

x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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20. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.13. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.15. Témakörök
3.3.9. Nyelvtani rendszerzés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidőAz
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.10. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
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kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.11. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.12. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni
kifejezetten
szakmai
vonatkozással.
Képes
lesz
a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz
és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
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arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.16. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás
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A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.18. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

Rajz, festés,
mintázási gyakorlat

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés
alapjai

Térábrázolási
rendszerek

A térábrázolás geometriai rendszerei

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A művészetek története a 20. században

A művészetek története a 19. századig

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és
szakmai orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy
plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti,
népművészeti és művészetelméleti ismereteit

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti és népművészeti kompetencia
csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig

x

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az egyetemes
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek
kreatív
alkalmazási
lehetőségei
(kor-,
stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)

x
x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése

x

x

x
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Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző
lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások
− a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű
geometrikus
formák
és
térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése,
azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai,
mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs,
kevert és egyedi technikák alkalmazása
A
térábrázolás
ismert
geometriai
rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. –
kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré
mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítési
folyamat

x

Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és
kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése,
értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás, térkonstrukciók
kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

234

x

x

TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS
21.

Művészettörténet

21.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb
áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb választási
lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet önálló
és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre.
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése.
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának önálló,
szakszerű értékelését.
21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
21.3.

Témakörök
21.3.1.
A művészetek története a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a
hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében.
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán.
21.3.2.

A művészetek története a 20. században

A művészettörténet stíluskorszakai a XX. Században.
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
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Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
21.3.3.

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai.
21.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

21.5.2.
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

Egyéni

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

21.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
22.

Térábrázolási rendszerek

22.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti
alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a leggyakrabban
használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
22.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

22.3.

Témakörök
22.3.1.

A térábrázolás geometriai rendszerei

- síkmértan – síkmértani szerkesztések,
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- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
22.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
22.5.1.
(ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.2.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

1.1.

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

tanulói

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

22.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

23.

Rajz, festés, mintázási gyakorlat
23.1.
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A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek értelmezésére,
gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére.
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, színés formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló kreativitását, a
kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre nevel.
23.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

23.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
23.3.1.

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai

A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel
és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása
a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
23.3.2.
Emberábrázolás alapjai
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
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A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
23.3.3.
Ember és tér
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
23.3.4.
Szakmai rajz
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek során a
szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás, téralakítás
gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigment színek,
színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
23.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
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Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

23.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

23.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10587-12 azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Önállóság

x
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Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x
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7.

Művészeti vállalkozás

7.1.
A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a művészeti
vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási, kereskedelmi, és
jogvédelmi ismereteire.
7.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

7.3.

Témakörök
7.3.1.
Művészeti vállalkozások működtetése
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése

7.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

7.5.2.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

x
x
x
x

7.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

Műhely- és
műteremhasználat

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Technológia

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza
szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel dokumentál,
archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
a
tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatokat
lát el

x

x

Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges
eszközrendszert

x

x

x

x

Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait, és
segédanyagait
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x

x

x

x
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Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai
feladataiban alkalmazza

eszközrendszerét

szakmai

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok
készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső
látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok
megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes
használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és
fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási
módjai

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés, -feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Stílustan és szaktörténet
8.1.

A tantárgy tanításának célja
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A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok, stílusok,
irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az anyag és
eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

8.3.

Témakörök
8.3.1.
Stílustan
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik
8. 3.2.
Szaktörténet
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

8.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

8.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.8.

házi feladat

x

8.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.

Csoportbontás

1.
1.1.

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

x
x

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

5.1.

x
x
x

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

9.

Technológia

9.4.
A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.5.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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9.6.

Témakörök
9.6.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése

9.6.2.
Eszközismeret
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
9.7.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.8.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.8.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

9.8.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

9.9.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

10.

Tervezés és gyakorlat
10.1.

A tantárgy tanításának célja

A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési feladatok
elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati előkészítésére és
megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.

Témakörök
10.3.1. Tervezés
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
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Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2.
Anyag- és eszközhasználat
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3.

Műhely- és műteremhasználat

Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz és a
zavartalan munkavégzéshez
10.3.4.

Kivitelezés

Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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10.5.1.
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

Osztályke
ret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x
x

x
x

x

x
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10727-12 azonosító számú
Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai
környezet megnevezésű
szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei
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A 10727-12 azonosító számú Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai
környezet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat

Ember- és környezetábrázolás

Kiállítás és kulturális események látogatása

10727-12
Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai környezet

Képző- és iparművészet a 20. században

Kortárs
szakmai
környezet

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit

x

Szakmaspecifikus rajzi és festészeti tanulmányokat folytat

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig

x

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése

x

Az emberi alak ábrázolásai (tanulmányrajz, modellrajz, kroki)

x

A drapéria és az öltözék ábrázolásának különböző rajzi és festészeti megjelenítései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése

x

Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában

x

Manuális és elektronikus prezentáció

x
x

Szakmai szöveg megértése, megfelelő használata

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
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x
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Önállóság

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Motiválhatóság

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
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Textil szakmai rajz

Prezentációkészítés

Textilműves kivitelezés

Textiltervezés

Textil szakgyakorlat

Képfeldolgozó programok használata a
textiltervezésben

Szakelméleti vizsgafelkészítés

10727-12
Textiltervezés,
kivitelezés, szakmai rajz
és kortárs szakmai
környezet

Textiltörténet, textiltechnológia-történet és
viselettörténet

Textil szakelmélet

FELADATOK
Szakmai
munkájához
alkalmazza és folyamatosan
bővíti a művészetettörténeti
és a kortárs művészeti
ismereteit
Szakmai
munkájához
figyelemmel kíséri a kortárs
textilművészet
alkotásait,
eredményeit
Szakmai
munkájához
alkalmazza a textil- és
viselettörténeteti ismereteit
A textiltervezés során a
szakmai
és
esztétikai
követelményeknek
megfelelően alkalmazza rajzi
és művészeti ismereteit
Megfelelően alkalmazza a
textil alapanyag-, minta- és
formatervezés és a szakmai
rajz alapjait
Textil alapanyag-, minta- és
formaterveit
önállóan,
kreatívan, magas esztétikai
igénnyel készíti el
Textilterveit, vázlatait, tervvariációit,
koloritjait,
makettjeit,
modellrajzait
szabadkézzel,
vagy
számítógépes képszerkesztő
programok
alkalmazásával
jeleníti meg
A tervezés és a kivitelezés
során megfelelően alkalmazza
szakmája
technológiai
folyamatait, anyagainak és
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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eszközeinek ismereteit
Ismeri
a
textilipari
alapanyagok
eredetét,
tulajdonságait és előállításuk
módjait
Ismeri
a
kelmegyártás
módjait,
a
kelmék
legismertebb
fajtáit,
és
jellemző tulajdonságait
Ruházati
felhasználású
termékeket, öltözéket, vagy
öltözködés
kiegészítő
tárgyakat
tervez,
készít
kreatív, egyéni módon
Lakástextil
felhasználású
termékeket tervez, készít az
épített
környezetnek
és
funkciónak
megfelelően,
kreatív, egyéni módon
Fali- és tértextil alkotásokat
tervez, készít kreatív, egyéni
módon
A tanult textiltechnikákat
kreatívan
alkalmazza,
kísérletezik, új minőségek
létrehozására törekszik
Megtervezi a teljes kivitelezési
folyamatot az előkészítéstől az
utómunkálatokig
A tervezéssel, kivitelezéssel
kapcsolatos szakmai rajzok
A textiltervek, vázlatok,
koloritok, makettek,
modellrajzok manuális
és/vagy számítógépes
képszerkesztő programmal
való professzionális
megjelenítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
20. századi és kortárs
képzőművészet és
iparművészet
Textiltörténeti és
viselettörténeti ismeretek a
különböző korokban és
kultúrákban
Rajzi, tervezési alapismeretek,
(ritmusok, ismétlődési és
stilizálási módok, rapportálás,
léptékváltás, szimmetriák és
aszimmetriák, zárt és
folyamatos kompozíciók,
színtani ismeretek)
Textiltárgyak tervezésének,
létrehozásának, mintázásának

x

x

x

x

x

x
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elméleti és stiláris
megalapozása
A tervezéshez szükséges
források, információk elérési
útja, felhasználása a szerzői
jogok figyelembevételével
A tervezéshez szükséges
gyűjtőmunka különböző
típusai (pl. trendek,
rétegigények, piaci
információk, rendelkezésre
álló alapanyagok és
technológiák stb.)
A tervezéssel, kivitelezéssel
kapcsolatos szakmai rajzok
A textiltervek, vázlatok,
koloritok, makettek,
modellrajzok manuális
és/vagy számítógépes
képszerkesztő programmal
való professzionális
megjelenítése
A teljes tervezési folyamat
dokumentálása és
prezentációja
A legfontosabb textiltechnikák
gyakorlati elsajátítása: kézi
szövés, kárpitszövés, kézi
festés és textilnyomás, varrás
alapműveletei
Vegyes technikák alkalmazása
és kísérletezési lehetőségek
Utómunkálatok elmélete és
gyakorlata
Textil anyag- és áruismeret
Textiltechnológia, kötéstani
ismeretek, alapfogalmak
Festékek,
színezékek,
és
segédanyagok
fajtái,
tulajdonságai,
használatuk
módjai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Manuális és elektronikus
prezentáció
Szakmai szöveg megértése,
megfelelő használata
Szakmai rajz olvasása,
értelmezése, készítése
Kivitelező eszközök, technikák,
berendezések szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok
szakszerű felhasználása

x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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x

x
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Döntésképesség

x

Önállóság

x

x
x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek
alkalmazása

helyénvaló

x

x
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11.

Kortárs szakmai környezet

11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetelmélet és ábrázolás
Stílustan és szaktörténet
Textil szakelmélet

11.3.

Témakörök
11.3.1.
Képző- és iparművészet a 20. században
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
11.3.2.

Kiállítás és kulturális események látogatása

A témakör részletes kifejtése
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
Időszakos és állandó textilkiállítások, aktuális szak- és művészeti vásárok
megtekintése
11.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1.
(ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x

1.5.

szemléltetés

x

1.6.

projekt

Sorszám
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Alkalmazott oktatási
módszer neve

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Számítógép és perifériái

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
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Szakmai folyóiratok,
katalógusok
1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

x
x

x
x

Digitális fényképezőgépek

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Osztálykeret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Csoportbontás

1.
1.1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Számítógép és perifériái

x
x
x

x

x

x

x
x
x

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

12.

Szakmai ábrázolási gyakorlat

12.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi vázlatokat,
rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak vázlatokat készíteni a helyszín
felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési és rálátási viszonyokról, szabadkézi
vázlatokat készíteni elképzeléseikről, és méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő
munkáról. Ismerjék a különböző megjelenítési technikákat, legyenek képesek az adott
témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket a térábrázolás ismert geometriai
rendszereivel is megjelenítik.
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A textiltárgyak, öltözékek esztétikus és professzionális ábrázolásának, az emberi figurán
bemutatott öltözéktervek készítésének gyakorlati megalapozása rajzi és festészeti
eszközökkel.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Rajz, festés, mintázási gyakorlat
Művészetelmélet és ábrázolás
Stílustan és szaktörténet
Textil szakgyakorlat
12.3.

Témakörök
12.3.1. Ember és környezet ábrázolása
A témakör részletes kifejtése
Szabadkézi stúdiumok készítése
- az épített külső és belső környezet megjelenítése,
- az emberi test megjelenítése (arányok, szerkezet),
- mozdulatábrázolás
- modellrajz, kroki
- az ember és környezete ábrázolása (ember és drapéria, figura és háttér,
többalakos kompozíció)
- a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása,
- a fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival készítik.
- grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.),
- színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus,
olaj-pasztell használatával,
- színes és monochrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált
fakturális hatások létrehozása,
- színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és testszínek,
színkontrasztok, a festékek színnevei),
- természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Rajzterem vagy műterem
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1.
(ajánlás)
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Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

12.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Csoportbontás

1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

Egyéni

1.

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x
x

Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x
x
x

x

x
x

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
13.

Textil szakelmélet
13.1.

A tantárgy tanításának célja
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A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a textilművesség és a textilművészet
alapanyagaival, azok tulajdonságaival, technológiáival és történetével.
A tantárgy felkészíti a tanulót a szakmai munkavégzést megalapozó elméleti tudásra.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem
Művészettörténet
Kémia
Fizika
Matematika
Művészetelmélet és ábrázolás
Stílustan és szaktörténet
Technológia
Kortárs szakmai környezet
Informatika
Textil szakgyakorlat
13.3.

Témakörök
13.3.1.

Textiltörténet, textiltechnológia-történet és viselettörténet

A legrégebbi textilemlékek, leletek
A fonás története, eszközei a kezdetektől napjainkig
A szövés története, eszközei a kezdetektől napjainkig
A textíliák színezésének története, színezékek fajtái, származása
A kézifestés, a batikolás ősi technikái, származási helyei, műveletei
A textilnyomás története és technikái a kezdetektől napjainkig
A szövött kárpit története a kezdetektől napjainkig
A szőnyegszövés és technikái, származási helyek, szövésfajták, mintázási
lehetőségek
Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés
Bizánc, a románkor és a gótika öltözködéstörténete
A reneszánsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete
A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus korának
viselettörténete
A századforduló, a két világháború közötti kor, az ötvenes és hatvanas évek
öltözködéstörténete
XX. századi és kortárs viselettörténet és textilművészet
13.3.2.
Szakelméleti vizsgafelkészítés
A textilipar alapanyagai, fajtái, csoportosításuk, tulajdonságaik, felhasználásuk
A kötéstan alapjai, a kötésrajz szabályai, alapkötések és jellemzőik
A sodrat és a finomsági számozás, cérnák, díszítőfonalak
Textil áruismeret, anyagösszetétel, kikészítési módok, felhasználási lehetőségek
A legrégebbi textilemlékek, leletek
A fonás története, eszközei a kezdetektől napjainkig
A szövés története, eszközei a kezdetektől napjainkig
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A textíliák színezésének története, színezékek fajtái, származása
A kézifestés, a batikolás ősi technikái, származási helyei, műveletei
A textilnyomás története és technikái a kezdetektől napjainkig
A szövött kárpit története a kezdetektől napjainkig
A szőnyegszövés és technikái, származási helyek, szövésfajták, mintázási
lehetőségek
Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés
Bizánc, a románkor és a gótika öltözködéstörténete
A reneszánsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete
A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus korának
viselettörténete
A századforduló, a két világháború közötti kor, az ötvenes és hatvanas évek
öltözködéstörténete
XX. századi és kortárs viselettörténet és textilművészet
13.3.3.

Képfeldolgozó programok használata a textiltervezésben

Számítógépes alapismeretek
A textilműves szakma számítástechnikai hátterének alkalmazása
A szakhoz kötődő digitális képalkotó berendezések, eszközök és azok működési
elvének ismerete
A szakhoz kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
Képfeldolgozó, képszerkesztő programok jellegzetességei
Pixeles és vektoros képek, grafikák tulajdonságai, készítésének módjai
Pixelgrafikus és vektorgrafikus program használatának elsajátítása tervezési
feladatokon keresztül
Forma- és mintatervezési gyakorlatok
Képdigitalizálási technikák és további felhasználási lehetőségeik
Képformátumok, felbontások, átméretezések, színbeállítások
Rajzeszközök és képmódosító eszközök használata
Színmódosítási és retusálási lehetőségek
Digitális színrendszerek ismerete
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Textil szaktanterem vagy elméleti oktatásra is alkalmas textil tanműhely
Számítógépekkel és perifériáival felszerelt szaktanterem, tervező terem
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás
13.5.1.
(ajánlás)
Sorszám

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.

magyarázat

1.2.

kiselőadás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Szemléltető eszközök,
berendezések
Szemléltető eszközök,
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1.3.
1.4.

megbeszélés
vita

x
x

1.5.

szemléltetés

x

1.6.

projekt

x

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás-látogatás

x
x

berendezések
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján
Vetítő (projektor) és
szemléltető eszközök,
sötétítésre alkalmas eszközök
Szemléltető eszközök,
berendezések, számítógép és
tartozékai

x

13.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.

2.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

2.4.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.1-6.34 alapján
x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

SZVK 6.1-6.34 alapján
Szemléltető eszközök,
berendezések

x

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

14.

Textil szakgyakorlat

14.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a textilművesség és a textilművészet
alapanyagaival, eszközeivel, technológiáival és azok kreatív és sokoldalú felhasználásával.
A tantárgy felkészíti a tanulót a szakmai munkavégzést megalapozó gyakorlati tudásra.
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14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Tervezés és gyakorlat
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Rajz, festés, mintázási gyakorlat
Textil szakelmélet
Stílustan és szaktörténet
Technológia
Művészettörténet
Kortárs szakmai környezet
Kémia
Fizika
Matematika
Munkavédelmi alapismeretek
14.3.

Témakörök
14.3.1. Textiltervezés
Rajzi, tervezési alapismeretek, (grafikai átírások, ritmusok, ismétlődési és
stilizálási módok, rapportálás, léptékváltás, pozitív és negatív felületek viszonya,
szimmetriák és aszimmetriák, zárt és folyamatos kompozíciók, színtani ismeretek)
Textiltárgyak tervezésének, létrehozásának, mintázásának elméleti, stiláris és
gyakorlati megalapozása
A rajzi, művészettörténeti és viselettörténeti ismeretek alkalmazása a szakmai és
esztétikai követelményeknek megfelelően a textiltervezésben
Textil alapanyag-, minta- és formatervek készítése önállóan, kreatívan, magas
esztétikai igénnyel
A tervezéshez szükséges források, információk elérési útja, felhasználása a szerzői
jogok figyelembevételével
A tervezéshez szükséges gyűjtőmunka különböző típusai (pl. trendek, rétegigények,
piaci információk, rendelkezésre álló alapanyagok és technológiák stb.)
A textiltervek, vázlatok, terv-variációk, koloritok, makettek, modellrajzok manuális,
ill. számítógépes képszerkesztő programmal való professzionális, esztétikus
megjelenítése
A szakma technológiai folyamatainak, anyagainak és eszközeinek megfelelő
alkalmazása a textiltervezésben
Ruházati felhasználású termékek, öltözékek vagy öltözködés kiegészítő tárgyak
tervezése kreatív, egyéni módon
Lakástextil felhasználású termékek tervezése az épített környezetnek és funkciónak
megfelelően, kreatív, egyéni módon
Fali- és tértextil alkotások tervezése kreatív, egyéni módon
A tanult textiltechnikák kreatív alkalmazása kísérleti, új minőségek létrehozására
való törekvés a tervezésben
A teljes tervezési folyamat esztétikus dokumentálása
14.3.2.

Textilműves kivitelezés

Műhely és műteremkörnyezetben textilműves szakmai feladatok ellátása
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A textilműves szakma legfontosabb technológiáinak, alapanyagainak,
segédanyagainak, szerszámainak, berendezéseinek szakszerű alkalmazása
Technológiai- és anyagkísérletek végzése, törekedve az új minőségek létrehozására
A tanult textiltechnikák kreatív alkalmazása, kísérletezés, új minőségek
létrehozására való törekvés
A saját terv kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagok és technológiák kiválasztása,
alkalmazása
A teljes kivitelezési folyamat megtervezése az előkészítéstől az utómunkálatokig
A legfontosabb textiltechnikák gyakorlati elsajátítása: kéziszövés, kárpit-, vagy
szőnyegszövés, kézifestés és textilnyomás, varrás alapműveletei
Festékek, színezékek és segédanyagok szakszerű használata
Vegyes technikák alkalmazása és kísérletezési lehetőségek
Utómunkálatok gyakorlata
A textiltárgy kivitelezése során esztétikai és szakmai szempontokat figyelembe
véve az elsajátított textiltechnikák (kéziszövés, kárpit-, vagy szőnyegszövés,
kézifestés, textilnyomás, varrás) szakszerű alkalmazása
A kivitelezés és/vagy kiviteleztetés során a jelenkor követelményeinek megfelelő
kézműves és ipari technológiák alkalmazása
Lakástextil felhasználású termékek kivitelezése a tervnek megfelelően
Fali- és tértextil alkotások kivitelezése saját terv alapján
Ruházati felhasználású termékek, öltözékek, vagy öltözködés kiegészítő tárgyak
kivitelezése a tervnek megfelelően
14.3.3.
Prezentációkészítés
Prezentáció készítésére alkalmas számítástechnikai programok ismerete
A prezentáció bemutatásának eszközei, feltételei
Prezentáció szerkezetének, tartalmának megválasztása
Esztétikai szempontok figyelembe vételével prezentáció, portfólió készítése
Képfeldolgozó, képszerkesztő programok alkalmazása
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok ismerete és használata
14.3.4.
Textil szakmai rajz
Rajzi, tervezési alapismeretek, (ritmusok, ismétlődési és stilizálási módok, átírások,
rapportálás, léptékváltások, kicsinyítés-nagyítás, szimmetriák és aszimmetriák, zárt
és folyamatos kompozíciók)
Kötésrajz, kartonrajz
Szabásrajz, modellrajz, divatrajz, divatillusztráció
Modellezés, makettezés saját terv alapján
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Textil tanműhely
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1.
(ajánlás)
272

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek

TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS

Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján

14.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

SZVK 6.1-6.34 alapján

x
x

x
x

SZVK 6.1-6.34 alapján
SZVK 6.1-6.34 alapján

x

x

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08
1.2. Szakképesítés megnevezése: Textilműves
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével
tanúsított alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is
3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
3.1.1.

FEOR
száma

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

Textiltervező

3.1.3.

Gobelintervező
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3.1.4.

Textilművész, szövés

3.1.5.

Textilművész, textilnyomás

3.1.6.

Textilművész, applikációk

3.1.7.
3.1.8.

7413

Textilművész, hímzés
Iparművész, gyártmányTerméktervező, textil
és ruhatervező

3.1.9.

Divattervező

3.1.10.

Képzőművész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textil anyag - és formatervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel,
valamint textiltechnikai tudással rendelkező szakember.
Textil anyag -, minta és formaterveit önállóan és igényesen készíti el a különböző feladatoknak, vagy a
megrendelő igényeinek megfelelően.
A textiltárgy tervezése és kivitelezése során esztétikai és szakmai szempontokat figyelembe véve
szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (kéziszövés, kárpitszövés, kézifestés, textilnyomás,
varrás).
A kivitelezés és/vagy kiviteleztetés során alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és
ipari technológiákat.
Használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és a kivitelezés során.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-
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szabadkézi rajzolásra, festésre, mintázásra, térkonstrukciók kialakítására
a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére,
absztrakcióra
művészeti, szakelméleti ismeretei felhasználására munkája során
művészettörténeti, népművészeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismeretei
folyamatosan fejlesztésére
forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani,
munkafolyamatot tervezni, ütemezni
tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére
a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére
műhely és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására
alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait,
berendezéseit
megtervezni, kialakítani, fejleszteni szakmai eszközhátterét
technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására
textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai
követelményeknek megfelelően elkészíteni
vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi
színvonalon megjeleníteni
textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes
programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni
lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően
fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni
ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni
tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni
manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni
szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat
betartani
tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről
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3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
–
–
–

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12
10727-12
11498-12
11499-12
11500-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai környezet
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
Vizsgamunka készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati és szóbeli
10587-12
Művészeti
vállalkozások szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
szóbeli
10727-12
Textiltervezés, kivitelezés, szakmai gyakorlati
rajz és kortárs szakmai környezet
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő írásbeli
képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfólióval
A portfóliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható
minőségű mappa formában is elő kell állítani
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 %
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése:
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész
vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott
tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
(Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is)
Textiltörténet, textiltechnológia-történet és viselettörténet, textil anyag- és áruismeret
Témakörök:
- A legrégebbi textilemlékek
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- A fonás története, eszközei
- A szövés története, eszközei
- A textíliák színezésének története
- A kézifestés, a batikolás ősi technikái
- A textilnyomás története és technikái, a kékfestő
- A szövött kárpit története
- A szőnyegszövés és technikái
- Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés
- Bizánc, a románkor és a gótika öltözködéstörténete
- A reneszánsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete
- A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus korának viselettörténete
- A századforduló, a két világháború közötti kor, az ötvenes és hatvanas évek
öltözködéstörténete
- XX. századi és kortárs textilművészet
Textil anyag- és áruismeret
- A textilipar alapanyagai, csoportosításuk, tulajdonságaik
- A kötéstan alapjai, a kötésrajz szabályai, alapkötések
- A sodrat és a finomsági számozás
- Textil áruismeret
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Az 5.3.1. B) vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.6.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Rajzbakok, és/vagy festőállványok, rajztáblák
Rajzolási segédeszközök – gipszszobrok, drapériák, posztamens,
paraván, szivacsmatrac, irányítható lámpatestek
Vetítő és szemléltető eszközök, sötétítésre alkalmas eszközök
Mintázási/plasztikai segédeszközök – állványok, polcok, mintázó és
formázó eszközök
Színes nyomtató-fénymásoló

6.7.

Munkaasztal

6.8.

Átvilágító asztal

6.9.

Nyomóasztal

6.10.

Szitanyomó keret tartozékokkal

6.11.

Batikoló eszközök

6.12.

Festőkeretek

6.13.

Festék előkészítő és - felhordó eszközök, berendezések

6.14.

Varrógép, interlock tartozékokkal

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
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6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.

Kézi varróeszközök
Próbababa
Egyéni kéziszerszámok
Szövőkeret tartozékokkal
Négy-, vagy többnyüstös szövőszék tartozékokkal
Csévélők
Mérleg
Vasalóállvány
Vasaló
Számítógép internettel
Képszerkesztő szoftverek
Szkenner
Digitális fényképezőgép
Nyomtató
Fénymásoló gép
Egyéni védőfelszerelés
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések
Szemléltető eszközök, berendezések
Szakirodalom (divatlapok, művészeti albumok,
szakkönyvek)
Kézi hőlégfúvó

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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folyóiratok,

54 211 01 DEKORATŐR

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 211 01 DEKORATŐR
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az V. KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészeti ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09
I.

Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 01 Dekoratőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
rendelet
alapján készült.
IV.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01
A szakképesítés megnevezése: Dekoratőr
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
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Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti
szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú
iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
VII.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
nincs
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti
óraszám
e
gy

10.
ögy

heti
óraszám
e
gy

11.
ögy

heti
óraszám
e
gy

Ágazati
szakképzés
közismeret nélkül

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

heti
óraszám
e
gy

heti
óraszám
e
gy

ögy

heti óraszám
e
gy

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

0,5

0,5

285

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak
Művészettörténet

10586-12
Művészetelmélet és
ábrázolás
10587-12 Művészeti
vállalkozások
működtetése

10588-12 Tervezés és
technológia
10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10590-12 Dekoratőr
technológia
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Párhuzamos képzés

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

9-12. évfolyam

5/13. évfolyam

e

gy

szabad

ögy

e

gy

Térábrázolási
rendszerek
Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

e

szabad

312

1/13. évfolyam
gy
szabad

72
36
524

280

Szakképesítés utolsó
évfolyama
2/14. évfolyam

Szakképesítés első évf.
ögy

50

252

50

18

Stílustan és
szaktörténet

122

36

36

108

36

30

36

50

Kortárs szakmai
környezet
Szakmai ábrázolási
gyakorlat
Technológia
gyakorlat
Technológia
szakelmélet

30
732

244

szabad

72

32

104

gy

36

Művészeti
vállalkozás

Technológia
Tervezés és
gyakorlat

e

50

540

64

32

64

32

160

160

64

96

32

32

Grafika gyakorlat

128

Tervezés gyakorlat

32

64
128

64
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Térábrázolási
rendszerek II.

10591-12 Kirakat- és
térrendezés

32

Kirakatrendezés
gyakorlat
Térrendezés
gyakorlat
Rendezés
szakelmélet

összes óra
összes óra

30
588

1256

560

1844+560 szabad

32

32

192

192

96

96

112
320

160

32

30
672

128

992 + 128 szabad

324

792

1116 + 144 szabad

144

112
320

160

672

128

992 + 128 szabad

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás
időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv
a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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A 11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Szabálykövetés

x

x

Felelősségtudat
x

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

290

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x
x

x

x
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4. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
1.19.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.20.
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.21.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A
munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.22.
-

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

1.23.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.23.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.23.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
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(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.24.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

294

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS

A 11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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5. Foglalkoztatás II. tantárgy
5.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
5.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
5.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
5.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvtani
rendszerzés 2

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1

Foglalkoztatás I.

x

x

x

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x

x

x

x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
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x

Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x

x
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24. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.19. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.20. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.21. Témakörök
3.3.13. Nyelvtani rendszerzés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidőAz
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.14. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
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tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.15. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.16. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni
kifejezetten
szakmai
vonatkozással.
Képes
lesz
a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz
és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
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munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.22. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.23. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.24. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és
ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Ember és tér

Szakmai rajz

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Emberábrázolás alapjai

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés
alapjai

Térábrázolási
rendszerek

A térábrázolás geometriai rendszerei

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A művészetek története a 20. században

A művészetek története a 19. századig

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai
orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy
plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti,
népművészeti és művészetelméleti ismereteit

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti és népművészeti kompetencia csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az egyetemes
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek
kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás,
műleírás, műelemzés)

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
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A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző
lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások −
a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése,
azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai,
mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert
és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva,
axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. –
kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré
mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítési
folyamat

x

Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és
kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése,
értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás, térkonstrukciók
kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

25.

x

x

Művészettörténet
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25.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek
megszerzésén keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
25.3. Témakörök
25.3.1. A művészetek története a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a
hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
25.3.2. A művészetek története a 20. században
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a
különböző művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
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A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző
alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb
társadalmi környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a
közönség viszonyának megváltozása a XX. században
25.3.3. A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

25.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

26.

Térábrázolási rendszerek

26.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
26.3. Témakörök
26.3.1. A térábrázolás geometriai rendszerei
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
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térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

26.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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27.

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

27.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a
tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes
önértékelésre nevel.
-

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
27.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
27.3.1. A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az
erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
27.3.2. Emberábrázolás alapjai
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Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése"
a térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése,
gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
27.3.3. Ember és tér
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó
egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
27.3.4. Szakmai rajz
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek során
a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás, téralakítás
gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigment színek,
színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
-

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

27.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10587-12 azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás
10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Önállóság
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x
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Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x
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7.
7.1.

Művészeti vállalkozás
A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a
művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.

8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.1. Témakörök
8.1.1. Művészeti vállalkozások működtetése
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése
-

8.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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8.3.1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

8.3.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

1.2.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

Csoportbontás

1.
1.1.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Egyéni

Sorszám

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

x
x
x
x

8.4. A tantárgy értékelésének módja
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

Műhely- és
műteremhasználat

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit

x

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza
szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel dokumentál,
archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
a
munkájában

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
tervezési

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatokat
lá

x

x

Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges
eszközrendszert

x

x

x

x

Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét

Alkalmazza szakmája
segédanyagait
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legfontosabb

alapanyagait, és

x

x

x

x

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai
feladataiban alkalmazza

eszközrendszerét

szakma

i

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok
készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső
látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok
megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes
használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és
fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási
módjai

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés, -feltárás

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

9.

9.1.

Stílustan és szaktörténet

A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
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A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
9.2.
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

9.3.

Témakörök
9.3.1.

Stílustan
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik

9.3.2.

Szaktörténet
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

9.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
-

9.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1.

Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.8.

házi feladat

9.5.2.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Egyéni

Sorszám

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x

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

10.

Technológia

10.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
11. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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-

11.1. Témakörök
11.1.1.

Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése

11.1.2.

Eszközismeret
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök
és
berendezések
használati
utasításainak,
minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése

11.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

11.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.3.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

11.3.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
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Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Egyéni
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pontosítása)

x
x
x
x

x
x
x

11.4. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

12.

Tervezés és gyakorlat
12.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására

-

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
12.3. Témakörök
12.3.1.

Tervezés
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
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Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
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12.3.2.

Anyag- és eszközhasználat
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban

12.3.3.

Műhely- és műteremhasználat
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez

12.3.4.

Kivitelezés
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
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A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

12.5.2.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Csoportbontás

Sorszám

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Egyéni

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

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében

x

331

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10589-12 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10589-12 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kiállítás és
kulturális
események
látogatása

10589-12
Kortárs szakmai környezet

Képző- és
iparművészet a XX.
században

Kortárs szakmai
környezet

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és szaktörténeti
ismereteit

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától napjainkig

x

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése

x

Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

13.

x

Kortárs szakmai környezet

13.1.

A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.

13.2.
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
13.3. Témakörök
13.3.1.
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Képző- és iparművészet a 20. században
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A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
13.3.2.

Kiállítás és kulturális események látogatása
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás
céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x

1.5.

szemléltetés

x

x

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

x
x

x
x

Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám

13.5.2.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Számítógép és perifériái

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

Digitális fényképezőgépek

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
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1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

Számítógép és perifériái

x
x
x

x

x

x

x
x
x

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10590-12 azonosító számú
Dekoratőr technológia megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Térábrázolási rendszerek II.
Tervezés számítógéppel

Térábrázolási rendszerek 2

Tervezés gyakorlat
Tervezés szabadkézi eszközökkel

Betűírás, tipográfia

Dekoratőr grafika készítése elektronikus eszközökkel

A dekoratőri munka anyagai és eszközei

Grafika gyakorlat

Technológia szakelmélet
A munkavégzés folyamatának lépései

Megjelenítési technikák

Ember és környezet ábrázolása

10590-12
Dekoratőr technológia

Dekoratőri munka technológiai tervezése, előkészítése
és kivitelezése

Technológia gyakorlat

Szakmai ábrázolási gyakorlat

A 10590-12 azonosító számú Dekoratőr technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
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x
x
x

Előkészíti és levezeti a tárgyalási fázist
Helyszínfelmérést végez a környezetről, a
megközelítési és rálátási lehetőségekről
Dekorációk
téri
alkalmazásához
méretarányos vetületi és műszaki rajzokat
készít
Szabadkézi
vázlatokat
készít
elképzeléseiről, tárgy és térmegjelenítés
Vázlatkészítés
után,
számítógépes
technológiával dekorációs célú grafikai,
tipográfiai elemeket, motívumokat tervez
és kivitelez
Méretarányos
látványtervet
vagy
makettet készít
Jóváhagyatja a tervet
Kivitelezési tervet, rajzot, makettet készít
A kivitelezési folyamatot lebonyolítja,
irányítja
Felméri,
illetve
kiszámolja
az
anyagszükségletet
Kiválasztja a funkciótól, példányszámtól,

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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anyagtól függő technológiai eljárást
Megrendeli vagy beszerzi az anyagokat,
szolgáltatást, áruhordozókat, eszközöket
Kivágatja, méretre szabja a kívánt anyagú
hordozókat
Használja a különféle manuális és
elektronikus vágó és nyomtató eszközöket
Konzultál
a
kivitelező,
szerelő
szakemberrel
Kiválasztja, megtervezteti a szükséges
fény,
audiovizuális
és
egyéb
látványtechnikai eszközöket
Néhány
jellegzetes
tulajdonság
kiemelésével konkrét áruhoz áruhordozót
tervez, kiviteleztet
Tipográfiai
ismereteket
alkalmaz
áruhordozókon és reklámelemeken
A célterületre való kihelyezést irányítja,
lebonyolítja
Feliratok, ábrák kivitelezéséhez előkészíti a
hordozóanyag felületét
Ellenőrzi és átadásra előkészíti a kész
terméket
A kivitelezés minőségét ellenőrzi

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
SZAKMAI ISMERETEK

A kivitelezés technológiai folyamata, az
anyagismeret, az ütemterv és a
költségvetés szempontjai
Az áruk és kiegészítőik egysége,
formájának, anyagának jellemzői
Sík vagy plasztikus márka embléma,
szlogen előállításának technikái
A dekorációs táblák alaptípusai
A dekorációs műhelyben lévő egyéni
munkaeszközök,
kézműves
és/vagy
elektromos kéziszerszámok
Tablók,
kirakatok
kasírozásának
technológiai folyamata
A számítógépes fólia és betűkivágás,
nyomtatás
technikai
követelményei,
menete
A
hordozóanyagok
alaptípusai,
alkalmazási, megmunkálási lehetőségei és
korlátai
Installáció,
áruhordozó,
látványelem
védelme, karbantartása, csomagolása
Az áruhordozó biztonságos kihelyezése és
rögzítéstechnikája
A képkomponálás szabályai, a különböző
képi elemek felületképző lehetőségei
Geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák
alkalmazása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Különféle sajátos tartalmak kifejezése
érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
A számítógépes nyomtatás, tintasugaras
és lézerprintelés, digitális nyomdai
sokszorosítás lehetőségei, előkészítése,
technikai menete
A
térábrázolás
ismert
geometriai
rendszerei (perspektíva, axonometria,
Monge-rendszer)

x

x

x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Grafikai programismeret, számítógépek
használata
Dekoratőr kéziszerszámok, festéstechnikai
eszközök használata
Grafikai kompozíciós készség, kép- és
téralakítási készség
Digitális fényképezési alapismeret
Betűanatómiai és stílusismeret,
betűtörténeti megalapozottság

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szorgalom, igyekezet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Konszenzuskészség

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eredményorientáltság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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14. Szakmai ábrázolási gyakorlat
14.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak vázlatokat
készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési és
rálátási viszonyokról, szabadkézi vázlatokat készíteni elképzeléseikről és
méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő munkáról. Ismerjék a különböző
megjelenési technikákat, legyenek képesek az adott témához a legmegfelelőbbet
kiválasztani.
-

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
14.3. Témakörök
14.3.1. Ember és környezet ábrázolása
Szabadkézi stúdiumok készítése
az épített külső és belső környezet megjelenítése
az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet)
a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli ábrázolása
a fény-árnyék viszonyok megjelenítése
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival készítik
14.3.2. Megjelenítési technikák
- grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.)
- színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus
olaj-pasztell használatával
- színes és monochrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált
fakturális hatások létrehozása
- színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és
fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigment
színek, színkontrasztok)
- természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal
- plakát készítése a természeti tárgy kiválasztott grafikai megoldásával
szöveges elemek hozzáadásával
- belső tér, enteriőr grafikai ábrázolása manuális grafikai technikával
- fotóértelmezés, kollázs és montázs technikák
- fotó alapján önarckép vagy egyéb portré grafikai átírása manuális eszközökkel,
művészettörténeti stíluselemek felhasználásával (pl. kubista, pointillista,
szürrealista, konstruktivista, op-art, pop-art stílusban)
- az egyik kiválasztott portré-ábrázolás digitális feldolgozása, fiktív kulturális
plakát készítése szöveges elemek felhasználásával (számítógép, szkenner, színes
nyomtató, grafikai szoftverek használatával)
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- egész alakos ábrázolás (fotózás, mozdulat fázisok, kirakati bábu modellezés,
kirakati tér és figura, nagyméretű tér és figura)
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

x

3.
3.1.
3.2.

rajz készítés tárgyról

x

3.3.

rajz elemzés, hibakeresés

x

2.
2.1.
2.2.

4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Osztálykeret

x

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

1.1.
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Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x
Festőállvány, rajzi
kelléktár
x

Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

Festőállvány, rajzi
kelléktár

x

Festőállvány, rajzi
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kelléktár

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Technológia gyakorlat

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló ismerje és használja a dekoratőri
munkához szükséges hagyományos és új anyagokat, eszközöket, gépeket és
technológiákat. Készítse el az áru-és térrendezéshez szükséges installációkat,
áruhordókat, egyedi elemeket, feliratokat, információs rendszereket. A munkavégzés
helyszínén végezze el a rendezést, dekorálást megelőző előkészítő munkálatokat.
-

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
15.3. Témakörök
15.3.1. Dekoratőri munka technológiai tervezése, előkészítése és kivitelezése
- egyszerű kartonmunkák, papírlemezek vágásának, hajlításának bemutatása és
gyakorlása (olló, sniccer, ragasztó használata), papírplasztika készítése
- faipari szerszámok használata; a fűrészelés, gyalulás, vésés, fúrás, csiszolás
bemutatása és gyakorlása egyszerű kirakati elemek készítésénél
- egyszerű faipari barkácsgépek (dekopírfűrész, fúrógép, csiszológép, kézi
körfűrész) használatának bemutatása és kezelése kirakati installációs elemek
készítésénél
- festési technikák bemutatása és gyakorlása (ecset, szórópisztoly, henger) a
dekoratőri munka előkészítő fázisában
-mintázás bemutatása (agyag, gyurma, plasztilin, méhviasz, mintázófák,
mintázógyűrűk, lehúzó sablonok)
-a gipszöntés technikája, alámetszés-mentes, sokszorosításra alkalmas
plasztikus felületek létrehozása
-tablók, kirakatok bevonásának, kasírozásának technológiai folyamata
- műanyag táblák, falemezek megmunkálása, méretre vágása, ragasztása
- sík megállító tábla tervezése és készítése manuálisan és számítógéppel
(embléma szkennelés, vektorizálás, fotó grafikák készítése, vágható szövegek
létrehozása)
- a megállító tábla makettjének kivitelezése (számítógép és képkezelő, tervező
és prezentációs szoftverek, betűvágó gép és vezérlő szoftvereinek használatával
- fóliavágási, szedési és applikálási ismeretek
- plasztikus elemekkel ellátott reklámtábla tervezése és kivitelezése
- portál makett kivitelezés
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15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

x

x

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

x

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x
x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Betűvágó gép
Villamos
kéziszerszámok
Kéziszerszámok
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés

Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

5.2.
6.

Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében

6.2.
7.

x
x
x
x

Komplex információk körében

5.1.

6.1.

x
x
x
x

Műveletek gyakorlása

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében

7.1.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján

7.2.

Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése

7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

x
x
x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Betűvágó gép
Villamos
kéziszerszámok
Kéziszerszámok

x

x

x

x

x

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Betűvágó gép
Villamos
kéziszerszámok
Kéziszerszámok

Nyomtató
Betűvágó gép
Számítógép és perifériái
Nyomtató
Betűvágó gép
Számítógép és perifériái

x

x

x

x

Betűvágó gép

x
x
x

x
x
x

Betűvágó gép
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15.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Technológia szakelmélet

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a dekoratőri munka minden
fázisát a megrendelővel való első találkozástól a záró munkálatokig. Legyen képes az
érintett emberekkel (megrendelő, kivitelezők, stb.) a leghatékonyabb
kommunikációra, szakmai munkájában a pontos tervezésre (ütemterv, költségek,
stb.) valamint a minőségi és biztonságos munkavégzésre.
Ismerje a szakmában használt anyagokat, eszközöket és gépeket; azok tulajdonságait
és a beszerzési lehetőségeket.
-

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
16.3. Témakörök
16.3.1. A munkavégzés folyamatának lépései
Előkészíti és levezeti a tárgyalási fázist
Informálódik a megrendelő igényeiről, a tárgyalás során jegyzeteket készít
Helyszínfelmérést végez a környezetről, az adott térről, a megközelítési és
rálátási adottságokról
Szabadkézi vázlatokat készít elképzeléseiről
A megrendelővel történő egyeztetés után méretarányos látványtervet készít,
mellékeli az ütemtervet és a költségvetést
A terv jóváhagyása után kivitelezési tervet, makettet készít
Felméri és kiszámolja az anyagszükségletet és eszközszükségletet
Kiválasztja a funkciótól, mérettől, példányszámtól függő legjobb technológiai
eljárásokat
Megrendeli, beszerzi vagy elkészíti a szükséges anyagokat, szolgáltatást,
áruhordókat, eszközöket, használva a szükséges manuális, elektronikus vágó
vagy nyomtató eszközöket
Konzultál a kivitelező, szerelő szakemberekkel, munkájukat irányítja
Kivágja vagy kivágatja a szükséges hordozókat
Kiválasztja, megtervezi/tervezteti a szükséges fény, audiovizuális és egyéb
látványtechnikai eszközöket
Tipográfiai és grafikai elemeket alkalmaz installációkon, tablókon,
reklámelemeken
Gondoskodik az áruhordók biztonságos kihelyezéséről és rögzítéséről
Elvégzi a rendezést. Folyamatosan ellenőrzi a kivitelezés minőségét, az
ütemterv betartását
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A munka végeztével biztonságosan elcsomagolja a maradék anyagokat és
eszközöket
Elszámol a megrendelővel
Bontáskor ügyel a lebontott elemek csomagolására, elszállítására és
raktározására
16.3.2. A dekoratőri munka anyagai és eszközei
A dekoratőrnek a kivitelezés teljes körű technológiai lehetőségeit és a
felhasználható összes anyagot ismernie kell ahhoz, hogy szakszerű és jó
minőségű munkát végezzen, hogy saját műhelyt alakíthasson ki. Ismernie kell a
beszerzési lehetőségeket
A megrendelőnek az összes lehetőséget be kell mutatnia ahhoz, hogy az
kiválaszthassa a megfelelő anyagot és technikát
Anyagok:
papírfajták bemutatása, a papíranyagok tulajdonságainak ismertetése
festékfajták bemutatása (alapanyagok, a festék felépítése)
ragasztórendszerek fajtái (hagyományos, kétkomponensű, diszperziós,
pillanatragasztók, stb.)
a fa, mint alapanyag bemutatása, fajtái és jellemzői
műanyagok ismertetése (hőre lágyuló és keményedő, plexi, celluloid,
PVC, poliuretánhab, habosított műanyagok, műgyanták, stb.)
fémfajták
világítási eszközök és rendszerek fajtái
a mintázás anyagai (agyag, gyurma, plasztilin, stb.)
öntapadós fóliák típusai
nyomtatott poszterek, táblák és ponyvák alapanyagai
Eszközök:
vágóeszközök (olló, sniccer, stb.)
dekoratőr kéziszerszámok (fogók, kalapács, mérőszalag, stb.)
a felületkezelés eszközei (ecset, henger, szórópisztoly, stb.)
faipari barkácsgépek (fúrógép, dekopírfűrész, csiszológép, körfűrész)
fémipari mérőeszközök és fémmegmunkáló szerszámok
a fotó-szitaeljárás eszközei
számítógép és képkezelő, tervező és prezentációs szoftverek
betűvágó gép és vezérlő szoftverei
digitális képrögzítő eszközök
16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
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1.1.

magyarázat

egyéni

csoport
x

1.2.

kiselőadás

x

1.3.

megbeszélés

x

1.4.

szemléltetés

x

1.5.
1.6.
1.7.

projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

x

1.8.

házi feladat

x

osztály

lebontása, pontosítása)
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.
1.3.

2.1.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése

2.2.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.

Osztálykeret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.

2.

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x

x
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x
x
x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

16.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Grafika gyakorlat

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
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17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerje a betűírás történetét, a betűk
rendszertanát, a betűk anatómiáját, az egalizáció szabályait. Tanuljon meg
szabadkézzel különböző eszközökkel és betűtípusokkal egyszerűbb szöveges
feladatokat elkészíteni. Legyen képes önálló betűk tervezésére. Legyen képes
tipográfiai ismereteit számítógépes grafikai tervezési feladatainál is alkalmazni.
Ismerje a számítógép működését; ismerje és használja a képkezelő, tervező és
prezentációs szoftvereket. Ismerje a számítógépes nyomtatás és a digitális nyomdai
sokszorosítás lehetőségeit, azok előkészítését és menetét.
-

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
17.3. Témakörök
17.3.1. Dekoratőr grafika készítése elektronikus eszközökkel
Elsajátítják a vektorgrafikus (pl. CorelDRAW, Illustrator, InDesign) és a
pixelgrafikus szoftverek ismeretét (pl. Photoshop)
Feladatok:
- számítógépes alapismeretek, hardver eszközök áttekintése
- vektorgrafikus alapismeretek, eszközök ismertetése, használatának lépései
feladatlapok alapján
- pixelgrafikus alapismeretek; a Photoshop program megismerése,
használata, eszköztárának megismerése, alkalmazásának lépései mintalapok
alapján
- tervezési feladatok (pl. meghívó tervezése valamilyen kulturális eseményre,
menükártya tervezése, üdvözlőlap tervezése, stb.)
A feladatok feldolgozásának a lépései:
- a megkapott szöveg megírása, mesteroldal beállítása
- anyaggyűjtés (képanyag, grafikai elemek)
- grafikai tervezés, vázlatok készítése
- a terv digitális feldolgozása, összeállítás
- a nyomtatási fájl elkészítése (PDF)
- nyomtatás
- az elkészült nyomatok vágása, bígelése
- komplex feladat: kereskedelmi vállalkozás grafikai arculatának tervezése,
feldolgozása portfólió formában
Az arculat elemei: embléma, ügyviteli nyomtatványok, kirakat, portál,
üzletbelső, csomagoló eszközök, címkék, márkajelzések, szállítóeszközök,
reklám ajándék, stb
17.3.2. Betűírás, tipográfia
Elméleti anyag: A betű és az írás története; a betűk rendszertana
Gyakorlati feladatok:
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- lineáris betű írása gömbölyű végű eszközzel (talpas és talp nélküli típusok), az
egalizálás fogalma, sor-és betűtávolság, margó, a betűk szerkezete és arányai,
zárások, kurzív írás
- szövegírás vágott eszközzel ( pl. Bible Script,történelmi típusok, stb.,)
- játékos tipográfiai feladatok megoldása számítógépen (szimmetrikus és
aszimmetrikus kompozíciók, betű és grafikai elemek kapcsolata, betű és fotó
kapcsolata, stb.)
- saját betűk tervezése különféle technikával
- az elkészített betűjelek egyikét képjelként grafikai elemként dolgozzák fel,
informatív szövegelemek kiegészítésével (pl. reklámtáska)
- egy szakmai jellegű kiadvány tervezése (pl. folyóirat borítója, kortárs
tervezőgrafikus munkáit ismertető kiadvány tervezése, stb.)
- saját logo tervezése monogramból kiindulva
- saját munkákból készített kiadvány tervezése grafikai programokkal
17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

1.1.

magyarázat

x

x

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
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Információ feldolgozó tevékenységek

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
5.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében

5.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

6.

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

Műveletek gyakorlása

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében

x

x

x

x

x

x

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

x

x

x

x
x
x
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8.1.

Technológiai próbák végzése

x

x

Nyomtató

17.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Tervezés gyakorlat

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a tervezés folyamatának
lépéseit, hogy ötleteit
a tervezés minden fázisában képes legyen szabad kézzel
és számítógéppel megjeleníteni. Ismerje meg a komponálási alapelveket, az
alapsémákat és azok variációit. A síkban történő tervezéstől jusson el téri
kompozíciók tervezéséig és megjelenítéséig.
-

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
18.3. Témakörök
18.3.1. Tervezés szabadkézi eszközökkel
Feladatok:
- kompozíciós gyakorlatok készítése (átlós, centrikus, szimmetrikus, ritmikus,
statikus, dinamikus, stb.) geometrikus alapelemekből (kör, négyzet, háromszög,
pont, vonal, stb.) fekete-fehér és tónusaik felhasználásával, 12x12 cm-es
felületeken (alkalmazható technikák: kollázs, montázs, tus, vegyes technika,
stb.)
- a fekete-fehér munkák színesre váltása, átírása 12x12 cm-es felületeken
(technikák: pasztell, akvarell, anilin, tus, kollázs, montázs, stb.)
- 2 db. 24x24 cm-es színes absztrakt kompozíció készítése az eddig elkészített
munkákból kiválasztott felnagyítás és szabad átírás alapján
- síkból átvezetés a térbe: geometrikus síkokból és testekből kompozíció
készítése
kirakati térben (az iskolai kirakatok méreteit használva)
- az iskolai kirakatok méreteihez igazodva színes kirakattervek készítése adott
térelemekből, torzókkal és figurákkal kiegészítve, adott hangulatra (hideg,
meleg, savanyú, édes, romantikus, melankolikus, stb.)
Ezek a színes, szabadkézzel készített munkák előgyakorlatok a tematikus
árukirakatok és térkompozíciók tervezéséhez
18.3.2. Tervezés számítógéppel
Képkezelő, tervező és prezentációs szoftverek alkalmazásával kirakati és
térkompozíciós tervek készítése tér-áru-grafika-tipográfia-installáció-díszítő
elemek együttes használatával, a vizuális elemek összhangjával, a színbeli és
formai összefüggések ideális hangolásával
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Feladatok:
- árukirakat tervezése adott témában (divatáru, konfekció, méteráru, műszaki
áru, könyv, stb.), a reklámcélnak megfelelő ötlettel; az embléma, márkajel, logo
felhasználásával; adott esetben egyedi reklámszöveggel és grafikai megoldással,
a hatást fokozó kiegészítőkkel és fényeffektusokkal
- áruházi élménysziget tervezése adott témában (divatáru, konfekció, méteráru,
műszaki áru, könyv, stb.), a reklámcélnak megfelelő ötlettel; az embléma,
márkajel, logó felhasználásával; adott esetben egyedi reklámszöveggel és
grafikai megoldással, a hatást fokozó kiegészítőkkel és fényeffektusokkal
- kirakat/vitrin/élménysziget/bemutató tervezése adott művészeti stílus
elemeinek felhasználásával (minden tanuló más korstílus, áru, installáció,
díszítő elemek, figurák, tipográfiai elemek kombinációjával dolgozik)
- komplex mappa készítése, amely egy konkrét gyakorlati tevékenység
tervdokumentációja (színes vázlatok, színes perspektív látványterv, grafikai
elemek, tipográfiai elemek, műhelyrajzok, Monge ábra, perspektív ábra,
ütemterv, költségvetés)
18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

1.1.

magyarázat

x

x

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
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1.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

x

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

x

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében

4.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

5.

Gyakorlati munkavégzés körében

5.1.

Osztálykeret

pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek

1.2.

1.4.
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Egyéni
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Műveletek gyakorlása

x

x

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
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katalógusok
5.2.
6.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében

x

6.1.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján

x

7.2.

Feladattal vezetett szerkezetelemzés

x

x

x

7.3.

Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése

x

7.4.

Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről

x

8.

8.1.

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

Vizsgálati tevékenységek körében

Technológiai próbák végzése

x

x

Számítógép és perifériái
Tervező és kivitelező
szoftverek
Nyomtató
Digitális
fényképezőgépek
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

18.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

19.

Térábrázolási rendszerek II.
19.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének továbbfejlesztése az
alapozó szakasz ismereteinek megerősítése és folytatása.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
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Továbbfejleszti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Továbbfejleszti a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli
rekonstruálásának képességét.
-

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
19.3. Témakörök
19.3.1. Térábrázolási rendszerek 2
Monge-féle vetületi ábrázolás
ábrázolási módok, képsíkrendszer
térelemek ábrázolása
térelemek kölcsönös helyzete
képsíkrendszer bővítése
síklapú testek ábrázolása
forgástestek ábrázolása
rekonstrukciós feladatok
transzformáció
szabályos testek
egyenes és sík döféspontja
méretes feladatok
testépítés
síkmetszés
testek hálója
Perspektíva
perspektív sablon
perspektív ábrázolás elemei
nyompont, iránypont használata
áthatási eljárás
alaprajzra építkező eljárás
távmetszési eljárás
tárgy, objektum perspektív képe
Axonometria
gyakorlati tengelykeresztek és tulajdonságaik
izometrikus és dimetrikus axonometria
ortogonális axonometria
klinogonális axonometria
Kavalier axonometria
Katona axonometria
dimetrikus tengelykereszt
Árnyékrajzolás, árnyékszerkesztés
Monge-ban
axonometriában
A műszaki rajzolás elemei
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szakrajz
építészeti (belső) szakrajz
szabványok, jelölésrendszer
19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

19.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10591-12 azonosító számú
Kirakat- és térrendezés megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10591-12 azonosító számú Kirakat- és térrendezés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Rendezvények dekorálása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Áruismeret

Komplex kompozíciók készítése
nagyobb téri egységekben

x

Divattörténet

Kiállítási rendszerek alkalmazása

x

Szakmatörténet

Textil megmunkálásának és
kihelyezésének lehetőségei

Rendezés
szakelmélet

x

Darabáru kompozíciók készítése

10591-12
Kirakat- és térrendezés

Térrendezés
gyakorlat

Divatáru- és konfekció áru kompozíciók
késztése

Kirakatrendezés
gyakorlat

FELADATOK
Felméri az adottságokat, előkészíti a téri, vizuális
környezetet
Terveket értelmez és alkalmazásra előkészít, értelmezi a
marketing és reklámfeladatokat
Az elfogadott terv alapján összefogja és irányítja a
kivitelezésben résztvevő szakemberek munkáját
Az előkészített térben elhelyezi az állványrendszert,
áruhordozót, egyéb installációt és az információhordozó
elemeket
Az árut előkészíti, megmunkálja, összeilleszti, installálja
Az előkészített környezeti és áruelemekből elvégzi az
árurendezést, kialakítja a kirakati, illetve térinstallációt
Kihelyezi az eligazító feliratokat, reklámszövegeket
Folyamatosan összeveti a készülő munkát a tervvel
Időben beállítja a világítást és egyéb technikai
berendezéseket
Rendezés utáni önellenőrzést végez
Elvégzi a kirakatrendezés vagy egyéb térrendezés
utómunkálatait
Összegyűjti és elszámol a maradék anyagokkal
A munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
elvégzi
Elvégzi vagy ellenőrzi a bontást
Gondoskodik a lebontott áru, installáció csomagolásáról,
szállításáról, raktározásáról

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rend, rendezettség, véletlen fogalmának alkalmazása a
kirakat- és térrendezésben
A térképzés, tértagolás vagy térkompozíció formái
méteráru használatával
A különböző árucsoportosítások földön, falon, levegőben
történő
megjelenítése,
elhelyezési
módjai
a
látványalkotó elemeknek megfelelően
Statikus és dinamikus kompozíciók létrehozásának módja
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különböző áruval, elemekkel
A térbeli szerkezet, tagolás kialakítása a rejtett
geometrikus elvek alkalmazásával
A stilárisan összehangolt látványelemek együttese
(környezet, installáció, áruhordozó, grafika-tipográfia,
árurendezés, kiegészítők)
Az áruk anyagának jellemzői és kiegészítőik formai
egysége
Az árcédula és egyéb információhordozó felület
kialakítási módja funkciója, mérete, formája, helye,
fajtája szerint
A fényeffektusok a reklámcélnak megfelelő kiemelési
lehetőségei és összhatása
Komplex kompozíciók készítése kirakatban, áruszigeten
és nagyobb téri egységekben
A megjelenítendő áruválaszték és a megfelelő kiegészítők
összeválogatása
Darabáru kompozíciók készítése különböző téri
egységekben
A felületbevonás módja méteráruval (spannolás,
farkasfog, lapos hól)
Sík és térbeli vonalvezetés kialakítási lehetőségei
darabáruval
Ömlesztett, tömbösített és ritmus kompozíciók
elkészítési technikája
A készletek összetételének megfelelő (üveg, fém,
műanyag, textil, bőr) kompozíciók törvényszerűségei
Divatáru kihelyezése különböző technikákkal (kötöttáru,
fehérnemű, fürdőruha, ing-nyakkendő, cipő, harisnya,
zokni, táska, kiegészítők stb.)
A konfekció áruk csoportosítási lehetőségei nem, életkor
és használati funkció szerint
A női konfekció áru és a kiegészítők kihelyezésének
bemutatási formái síkon fektetve, falon, térben,
önmagában és segédeszközökkel
A férfi konfekció látványrendezése, élménysziget
létrehozásának eszköztára
A gyermek konfekciók életkor, kialakult társadalmi
szokás, divat szerinti definíciói
Különböző eszközök, grafikai elemek kiválasztása évszak,
divat,
stílus,
funkció
szerint
a
konfekció
látványrendezéshez
Kirakati figurák, hangulatkeltő elemek, grafika – az
évszaknak és a reklámcélnak megfelelő térrendezés
kompozíciós lehetőségei
A különböző mozdulatú figurákból kialakítható szituációk
és térbeli kompozíciók rendszerezése
Exkluzív textilmegmunkálási-, térrendezési lehetőségek a
különböző kellékek, tárgyak, díszítőelemek kombinatív
felhasználásával
A
"csavart"
méteráru
élmény-kompozíciók,
térrendezések kialakításának módjai
A hagyományos, konzervatív szellemű férfi szövetárubemutató elkészítésének különféle eszközei, különböző
áruhordó elemek felhasználása
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A könnyű nyári textíliák kombinálási lehetőségei
különféle segédeszközökkel és kirakati figurához
rendezve
A könnyű női textiláru megmunkálásai: a felfüggesztések,
ejtések, csipkedések, gyűrések, feszítések és kompozíciós
lehetőségeik
A textília alakítása térformáló segédeszközökkel (papír,
karton, drót, fa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Műszaki és szakrajz olvasása, értelmezése
Mennyiségérzék
Dekoratőr kéziszerszámok használata
Kivitelezés-technikai eszközök használata

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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x

x
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x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság

x

x

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

Tér-, plasztikai és stílusérzék

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Konszenzuskészség

x

x

x

x

x

x

Kapcsolatteremtő készség

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés

x

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

x

Hibakeresés (diagnosztizálás)

x

x

x

x

x

x
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20. Kirakatrendezés gyakorlat

s

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók saját vagy mások által készített terv
alapján, az adottságok felmérésétől a bontásig a kirakatrendezés minden lépését
elsajátítsák a gyakorlatban.
-

20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

20.3.

Témakörök

20.3.1. Darabáru, kompozíciók készítése
Az adottságok és a téri környezet felmérése után a terv alapján előkészíti a
munkát, megszervezi a kivitelezésben résztvevő szakemberek munkáját, majd
előkészíti a teret
Ezt követően elhelyezi a kirakatban az állványrendszert, áruhordót,
installációkat és információhordozó elemeket
Az összeválogatott és megmunkált árut kihelyezi a koncepciónak megfelelő
kihelyezési móddal
A kompozíció elkészítésénél figyelembe veszi a kihelyezett áru tulajdonságait,
anyagának jellemzőit (üveg, fém, műanyag, porcelán, textil, bőr, papír, stb.)
A kihelyezés módjai: árucsoportosítások földön, falon és levegőben, statikus es
dinamikus kompozíciókban
Megfelelően alkalmazza a vonalvezetéses, ömlesztett, tömbösített, ritmus és
gruppírozott kihelyezési módokat
Kihelyezi a hatást fokozó látványelemeket, kiegészítőket
Időben beállítja a világítást és az egyéb technikai elemeket
A munka során folyamatosan önellenőrzést végez
Elvégzi az utómunkálatokat
A bontás után gondoskodik a lebontott áru, installáció és egyéb elemek
csomagolásáról, szállításáról, raktározásáról
Az építés folyamatáról és a kész kirakatról fotók készülnek
20.3.2. Divatáru és konfekció áru kompozíciók készítése
Az adottságok és a téri környezet felmérése után a terv alapján előkészíti a
munkát, megszervezi a kivitelezésben résztvevő szakemberek munkáját, majd
előkészíti a teret
Ezt követően elhelyezi a kirakatban az állványrendszert, áruhordót,
installációkat és információhordozó elemeket
Az összeválogatott és megmunkált árut kihelyezi a koncepciónak megfelelő
kihelyezési móddal
A kompozíció elkészítésénél figyelembe veszi a kihelyezett áru tulajdonságait,
anyagának jellemzőit
A kihelyezendő divatáru fajták: kötöttáru, fehérnemű, ing, cipő, harisnya, zokni,
táska, fürdőruha, stb.
362

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS

A konfekció áru fajtái: női, férfi és gyermek
A kihelyezés módjai: árucsoportosítások földön, falon és levegőben, statikus es
dinamikus kompozíciókban
Az áru kihelyezhető önmagában és segédeszközökkel (pl. kirakati baba)
Kihelyezi a hatást fokozó látványelemeket, kiegészítőket
Ezek megválasztását befolyásolja a célcsoport kora, társadalmi helyzete, az
évszak, a divat, stb.
Időben beállítja a világítást és az egyéb technikai elemeket
A munka során folyamatosan önellenőrzést végez
Elvégzi az utómunkálatokat
A bontás után gondoskodik a lebontott áru, installáció és egyéb elemek
csomagolásáról, szállításáról, raktározásáról
Az építés folyamatáról és a kész kirakatról fotók készülnek
20.3.3. Textil megmunkálásának és kihelyezésének lehetőségei
Az adottságok és a téri környezet felmérése után a terv alapján előkészíti a
munkát, megszervezi a kivitelezésben résztvevő szakemberek munkáját, majd
előkészíti a teret
Ezt követően elhelyezi a kirakatban az állványrendszert, áruhordót,
installációkat és információhordozó elemeket
Az összeválogatott és megmunkált árut kihelyezi a koncepciónak megfelelő
kihelyezési móddal
A kompozíció elkészítésénél figyelembe veszi a kihelyezett áru tulajdonságait,
anyagának jellemzőit
A textil kihelyezésének lehetőségei:
1. A méteráru, mint térképző, tértagoló és felületbevonó elem. Kihelyezési
módok: spannolás, lapos hol, farkasfog
2. A méteráru, mint áru. Csoportosítása: téli szövet, férfi szövet, női textíliák,
exkluzív méteráru, dekorációs és lakástextilek, stb.
A kihelyezés módjai: az áru kihelyezhető önmagában és segédeszközökkel (pl.
kirakati baba, dütni, drót, karton, stb.)
Kihelyezési technikák: ejtés, csipkedés, csavart rendezés, gyűrés, feszítés,
kartonozás, stb.
Kihelyezi a hatást fokozó látványelemeket, kiegészítőket
Ezek megválasztását befolyásolja a célcsoport kora, társadalmi helyzete, az
évszak, a divat, stb.
Időben beállítja a világítást és az egyéb technikai elemeket
A munka során folyamatosan önellenőrzést végez
Elvégzi az utómunkálatokat
A bontás után gondoskodik a lebontott áru, installáció és egyéb elemek
csomagolásáról, szállításáról, raktározásáról
Az építés folyamatáról és a kész kirakatról fotók készülnek
-

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
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tevékenységformák (ajánlás)
20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

1.1.

magyarázat

x

x

1.2.
1.3.
1.4.

kiselőadás
megbeszélés
vita

x

x
x
x

1.5.

szemléltetés

x

x

1.6.
1.7.

projekt
kooperatív tanulás

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

Különböző méretű gyakorló
kirakatok
Torzók, szabóbabák, egyéb
divat- áruhordozók
Kirakati világítás rendszerek
Kirakati installációs
rendszerek
Kirakati állványok, emelők
Kirakati babák
Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

1.2.
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Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

x

x

x

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Sorszám

Egyéni

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Kéziszerszámok
Különböző méretű
gyakorló kirakatok
Torzók, szabóbabák,
egyéb divatáruhordozók
Kirakati világítás
rendszerek
Kirakati installációs
rendszerek
Kirakati állványok,
emelők
Kirakati babák
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Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Digitális
fényképezőgépek
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében

5.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

5.2.
6.

Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

x

Műveletek gyakorlása

x

Kéziszerszámok
Különböző méretű
gyakorló kirakatok
Torzók, szabóbabák,
egyéb divatáruhordozók
Kirakati világítás
rendszerek
Kirakati installációs
rendszerek
Kirakati állványok,
emelők
Kirakati babák
Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Digitális
fényképezőgépek

x

x

x

Kéziszerszámok
Különböző méretű
gyakorló kirakatok
Torzók, szabóbabák,
egyéb divatáruhordozók
Kirakati világítás
rendszerek
Kirakati installációs

365

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS
rendszerek
Kirakati állványok,
emelők
Kirakati babák
Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Digitális
fényképezőgépek
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

6.2.

x

x

20.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Térrendezés gyakorlat

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

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók saját vagy mások által készített terv
alapján, az adottságok felmérésétől a bontásig kereskedelmi, művészeti és közösségi
terek berendezésének és dekorálásának minden lépését elsajátítsák a gyakorlatban.
21.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

21.3. Témakörök
21.3.1. Kiállítási rendszerek alkalmazása
Az adottságok és a téri környezet felmérése után a terv alapján előkészíti a
munkát, megszervezi a kivitelezésben résztvevő szakemberek munkáját, majd
előkészíti a teret.
Ezt követően a legtöbbet használt és a legjobban variálható OCTANORM
rendszer elemeiből kisebb egységeket szerel és épít. Megismeri a rendszer
elemeit, összekapcsolási lehetőségeit, a térképzés variációit, a függesztés
módozatait, a világítási rendszer működését. A megépített egységben áruk és
műtárgyak kihelyezésének lehetőségeit gyakorolja.
A bontás után gondoskodik az elemek szakszerű csomagolásáról és
raktározásáról.
Az építés folyamatáról és az elkészült standról fotók készülnek.
A megismert kiállítási rendszer alkalmazásával adott témára (termék,
termékcsoport, márka, művészeti kiállítás, stb.) kiállítási standot/teret tervez.
Az adott egységelemekhez egyedi elemeket is tervez. A tér mérete és jellege
(pl. sarokstand, sorstand, stb.) adott. A tervet makett formájában készíti el.
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21.3.2. Komplex kompozíciók készítése nagyobb téri egységekben
Bevezető feladat: bevásárló központok látogatása (Allee, Westend, stb.)
Adott szempontok szerint gyűjt anyagot, jegyzetel és fotózik
A látottakat közösen elemzik
A tapasztalatok alapján komplex kompozíciókat készítenek áruszigeten,
nagyobb téri egységekben
Feladattípusok:
- egyszerű, körbejárható kompozíciók készítése kirakati babákkal a talajon,
- installációval és figurákkal kombinált kompozíciók a talajon, kubusokkal,
emelésekkel,
- grafikai és tipográfiai elemek térelemekkel való variálása emelésekkel és
függesztésekkel,
- körbejárható kompozíciók készítése geometrikus elemekből, nonfiguratív
elemek használatával,
- babák öltöztetése “szokatlan” anyagokkal (pl. papír, műanyag palackok, stb.)
A feladatok mindig adott témához kapcsolódnak (pl. évszakok, ünnepek,
hangulatok, stb.)
A kompozíciók készítésénél ügyelnek arra, hogy a látványelemek stílusa
egységes legyen, a felhasznált elemek erősítsék egymást
A kompozíciókat bevilágítják és fotózzák
A bontás után gondoskodnak a lebontott áru, installáció és egyéb elemek
csomagolásáról, szállításáról, raktározásáról
21.3.3. Rendezvények dekorálása
Az adottságok és a téri környezet felmérése után a terv alapján előkészíti a
munkát, megszervezi a kivitelezésben résztvevő szakemberek munkáját, majd
előkészíti a teret
Adott témára elkészíti a térkompozíciót
A kompozíció mérete és elhelyezkedése függ a feladattól, a tér
mozgásigényétől, az azon résztvevő emberek pozíciójától
Feladattípusok:
- családi ünnepek (pl. esküvő, születésnap, évfordulók, Karácsony, stb.)
teremdekorálása, terítés, asztaldekorálás, székek bovonása, stb.,
- társadalmi ünnepek teremdekorálása (pl. Március 15., stb.),
- társadalmi események teremdekorálása (pl. Filmfesztivál, stb.),
üzleti találkozók, konferenciák teremdekorálása
A kompozíciók készítésénél ügyel arra, hogy a látványelemek stílusa egységes
legyen, a felhasznált elemek erősítsék egymást
Használja az alkalom társadalmilag elfogadott jeleit, színeit, sablonjait, de saját
ötletével gazdagítja a látványt
A kompozíciót bevilágítja és fotózza
A bontás után gondoskodik a lebontott áru, installáció és egyéb elemek
csomagolásáról, szállításáról, raktározásáról
-

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

Kéziszerszámok
Kéziszerszámok

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

1.2.

1.3.
1.4.
2.
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Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbontás

Sorszám

Egyéni

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Kéziszerszámok
Torzók, szabóbabák,
egyéb divatáruhordozók
Kirakati világítás
rendszerek
Kirakati installációs
rendszerek
Kirakati állványok,
emelők
Kirakati babák
Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Kereskedelmi kiállító
rendszer (Octanorm,
Syma, stb.) teljes
elemkészlet, és világítás
Digitális
fényképezőgépek
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2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében

5.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

5.2.
6.

Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.

x

Műveletek gyakorlása

x

Kéziszerszámok
Torzók, szabóbabák,
egyéb divatáruhordozók
Kirakati világítás
rendszerek
Kirakati installációs
rendszerek
Kirakati állványok,
emelők
Kirakati babák
Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Kereskedelmi kiállító
rendszer (Octanorm,
Syma, stb.) teljes
elemkészlet, és világítás
Digitális
fényképezőgépek

x

x

x

Kéziszerszámok
Torzók, szabóbabák,
egyéb divatáruhordozók
Kirakati világítás
rendszerek
Kirakati installációs
rendszerek
Kirakati állványok,
emelők
Kirakati babák
Darabáru készlet
Divatáru készlet
Méteráru készlet
Konfekció árukészlet
Kereskedelmi kiállító
rendszer (Octanorm,
Syma, stb.) teljes

369

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS
elemkészlet, és világítás
Digitális
fényképezőgépek
6.2.

Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x

x

21.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. Rendezés szakelmélet
22.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók a dekoratőr gyakorlatot elméleti
tudással végezzék. Legyenek tisztában a szakma múltjával és jelenével. Ismerjék
azokat a helyszíneket, ahol dekoratőr munkavégzés folyik. Ismerjék a divat és
öltözködés történetét. Ismerjék a kihelyezendő áruk, termékek jellemzőit és azok
történetét.
-

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
22.3. Témakörök
22.3.1. Szakmatörténet
A kirakatrendezés története, időszakai, funkciójának változásai, a rendezési
stílus koroktól függő jellemzői
A kirakatrendezés helyi sajátosságai (hazai és nemzetközi viszonylatban)
Adott országok kirakatrendezésének jellemzése (Japán, Németország, Anglia,
stb.)
A
dekoratőri
munka
helyszíneinek
jellemzése
elhelyezkedés,
megközelíthetőség, vevőkör, megrendelői igények, méret, rálátás, környezeti
hatások, munkavégzési feltételek, stb. alapján
Helyszínek:
- önálló üzlet kirakata vagy kirakatsora (külvárosban, belvárosban, falun),
- egy üzletközpontban lévő üzlet kirakata vagy kirakatsora,
- önálló üzlet belső tere és portálja,
- egy üzletközpontban lévő üzlet belső tere és portálja,
- üzletközpont belső tere,
- kereskedelmi kiállítás standja vásárterületen,
- művészeti kiállítás helyszíne kiállító teremben,
- művészeti kiállítás helyszíne múzeumban,
- magánrendezvények egyedi helyszínei (lakás, étterem. stb.),
- társadalmi rendezvények egyedi helyszínei (iskola, színház, művelődési
központ, stb.)
- üzleti rendezvények egyedi helyszínei (vállalat, étterem, stb.)
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A helyszín természetesen meghatározza a munkavégzés feltételeit a tervezés
folyamatától a kivitelezésig
A dekoratőrnek tisztában kell lennie mindazokkal a keretekkel (sokszor
korlátokkal), melyek között az adott helyzetben a legmagasabb minőségű
eredményt érheti el
22.3.2. Divattörténet
A divat és a korstílus változásainak hatása a dekoratőr szakmára
Az öltözködés története a kezdetektől napjainkig
Korszakok:
- Az ókori Egyiptom (kb. ie. 3000 - i.e.300)
- Az ókori görögök (kb. i.e. 1600 – i.e. 100)
- Az ókori rómaiak (kb. i.e. 500 – i. sz. 400)
- A germán ókor és a kezdetek (kb. i.e. 2000 – i. sz. 600)
- Középkor, Bizánc (kb. i.sz. 300 – i. sz. 1400)
- Gótika (kb. 1250 - 1500)
- Reneszánsz (kb. 1500 - 1640)
- Barokk (kb. 1640 – 1720)
- Rokokó (kb. 1720 – 1785)
- Klasszicizmus: angol divat, direktórium, empire stílus (kb. 1785 – 1815)
- Klasszicizmus: Biedermeier (kb. 1815 – 1850)
- Historizmus: második rokokó és Gründerjahre (kb. 1850 – 1890)
- Századforduló, Jugendstil (kb. 1890 – 1914)
- A húszas évek (1920-1929)
- A harmincas évek (1930 – 1939)
- A negyvenes évek (1940-1949)
- Az ötvenes évek (1950-1959)
- A hatvanas évek (1960-1969)
- A hetvenes évek (1970-1979)
- A nyolcvanas évek (1980-tól napjainkig)
22.3.3. Áruismeret
58 óra
Darabáruk jellemzése:
üveg (alapanyag, történet és gyártás),
porcelán (alapanyag, történet és gyártás),
papír (alapanyag, történet és gyártás),
bőráruk (alapanyag, termékek és gyártás),
Konfekció áru jellemzése:
alkalmi férfi konfekció (öltöny, szmoking, frakk, stb.),
hétköznapi férfi konfekció (öltöny, kabát, pulóver, stb.),
a férfi konfekció kiegészítői (nyakkendő, kalap, táska, stb.),
alkalmai női konfekció (estélyi ruha, koktél ruha, stb.),
hétköznapi nő konfekció (kosztüm, stb.)
a női konfekció kiegészítői (stóla, kendő ,sál, cipő, táska, stb.)
gyermek és bébi ruházat
méretezések
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Méteráru jellemzése:
a textilgyártás története,
alapanyagok: természetes és mesterséges szálasanyagok,
a fonalgyártás alapműveletei, fonaltípusok,
kelmeképzési technikák: szövés,
kelmeképzési technikák: kötés, hurkolás,
kelmeképzési technikák: egyéb (p. nemezelés)
szövő-, kötő-és hurkológépek működése,
a textilek csoportosítása.
22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

-

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x

1.1.

magyarázat

1.2.

kiselőadás

x

x

1.3.
1.4.

megbeszélés
vita

x

x
x

1.5.

szemléltetés

1.6.

projekt

1.7.

kooperatív tanulás

1.8.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x

x
x

x

Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
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Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x
x

x

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

x
x

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

2.2.

Leírás készítése

x

2.3.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

x

2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

Szakmai folyóiratok,
katalógusok
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

22.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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54 211 01 Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye
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sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Dekoratőr
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A
3.1.1.

FEOR
száma

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Boltberendező

3.1.2.
3.1.3.

Dekorációkészítő
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3.1.4.

Dekorációs festő

3.1.5.

Dekorfeliratkészítő

3.1.6.

Kirakati díszítőfestő

3.1.7.

Kirakatrendező

3.1.8.

Kirakattervező

3.1.9.

3716 Lakberendező, dekoratőr Üzletberendező

3.1.10.

Rendezvény berendező, dekoratőr

3.1.11.

Kereskedelmi kiállítás berendező

3.1.12.

Művészeti kiállítás berendező

3.1.13.

Elektronikus reklámhordozó tervező

3.1.14.

Reklámhordozó tervező és kivitelező

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kereskedelmi, szolgáltatói megrendelői igényeknek megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői
és/vagy elektronikus nyomtatott, síkban és/vagy plasztikusan megjelenített kereskedelmi, PR, és alkalmazott
művészeti, esztétikai feladatokat végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

-

önálló vállalkozóként is a külső és belső dekoratőri látványterveket (eladáshelyi reklám) tervezni,
készíteni, a kivitelezést megszervezni, a szükséges installációs anyagokat beszerezni, megrendelni,
elkészíteni vagy elkészíttetni
áru- és látványrendezői munkákat tervezni, előkészíteni, szervezni, megvalósítani, majd üzemeltetésre
átadni és leszámlázni
részt venni az elektronikus kereskedelem és a szolgáltatások teljes kínálatai vertikumában: áru- és
látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, Internetre küldés,
vagy a nyomtatott megjelenítés területén

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
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3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 214 01
Lakberendező
szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12
10589-12
10590-12
10591-12
11498-12
11499-12
11500-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Kortárs szakmai környezet
Dekoratőr technológia
Kirakat- és térrendezés
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati és szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10589-12
Kortárs szakmai környezet
szóbeli
10590-12
Dekoratőr technológia
gyakorlati
10591-12
Kirakat- és térrendezés
gyakorlati
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire írásbeli
épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi
egészség
és írásbeli
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biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 %
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgakirakat, vagy kereskedelmi tér dekorációja. A tervdokumentáció és a
vizsgaremek bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból
húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
- 1. témakör: A kirakat története
- 2. témakör: Kiállítási típusok és rendszerek
- 3. témakör: Divat- és stílustörténet
- 4. témakör: Árufajták jellemzői
- 5. témakör: Áruhordozók és installációs rendszerek
- 6. témakör: Dekorációs munka kivitelezési eszközei
- 7. témakör: Információhordozók alapanyagai és megmunkálásuk
- 8. témakör: A dekorációs munka folyamata a tervezéstől a kivitelezésig
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
5.3.1. A) A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is
használható minőségű mappa formában is elő kell állítani.
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész
vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A vizsgaszervező által előzetesen elfogadott tervdokumentáció előfeltétele a vizsgakirakat, vagy térkompozíció
elkészítésének

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék

6.2.

Festőállvány, rajzi kelléktár

6.3.

Betűvágó gép

6.4.

Villamos kéziszerszámok

6.5.

Kéziszerszámok

6.6.

Számítógép és perifériái

6.7.

Tervező és kivitelező szoftverek

6.8.

Nyomtató

6.9.

Különböző méretű gyakorló kirakatok

6.10.

Kirakati világítás rendszerek

6.11.

Kirakati installációs rendszerek

6.12.

Kirakati állványok, emelők

6.13.

Kirakati babák

6.14.

Torzók, szabóbabák, egyéb divat- áruhordozók

6.15.

Darabáru készlet

6.16.

Divatáru készlet

6.17.

Méteráru készlet

6.18.

Konfekció árukészlet

6.19.

Kereskedelmi kiállító rendszer (Octanorm, Syma, stb.) teljes
elemkészlet, és világítás

6.20.

Szakmai folyóiratok, katalógusok
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6.21.

Digitális fényképezőgépek

7. EGYEBEK
7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 211 02 DIVAT- ÉS
STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az V. KÉPZŐÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) az V. képző- és iparművészeti ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09
I.

Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 211 02 Divat- és stílustervező szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
V.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02
A szakképesítés megnevezése: Divat- és stílustervező
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
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Ágazati besorolás száma és megnevezése:

V. Képző- és iparművészet

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti
szakmai gyakorlat 160 óra mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is.
III. A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: VIII.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre: nincs
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A 11500-12 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

386

x

x

x

x

x

x

x

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS

Szabálykövetés

x

x

Felelősségtudat
x

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x

x
x

x
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5. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
1.25.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.26.
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.27.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A
munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.28.
-

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

1.29.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.29.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.29.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
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(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.30.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógéphasználat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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6. Foglalkoztatás II. tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
6.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
6.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.

395

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
6.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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1.10.
1.11.

szerepjáték
házi feladat

x
x

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

x

x

x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x
x

x
x

x
x

x
x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1

Nyelvtani
rendszerzés 2

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x
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28. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.25. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.26. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.27. Témakörök
3.3.17. Nyelvtani rendszerzés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidőAz
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.3.18. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
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tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.19. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.20. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni
kifejezetten
szakmai
vonatkozással.
Képes
lesz
a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz
és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
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arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.28. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.29. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás
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A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.10. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.30. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10586-12 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés
alapjai

Térábrázolási
rendszerek

A térábrázolás geometriai rendszerei

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A művészetek története a 20. században

A művészetek története a 19. századig

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan
felhasználja,
bővíti
művészettörténeti,
népművészeti
és
művészetelméleti ismereteit

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti
és
népművészeti
kompetencia csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti
irányzatok
a
modernizmus
kialakulásától napjainkig

x

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hazai
műemlékek,
műgyűjtemények,
az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (korés stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)

x
x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

x

x

x

405

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék
viszonyok
megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése,
azok
felépítése,
arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb.
– kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura,
portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció
készítési folyamat
bemutatásra

x

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása

Az elkészült munkák
előkészítése és kiállítása

x

x

való

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi
rajzolás,
festés,
mintázás,
térkonstrukciók kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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29.

Művészettörténet
4.1 A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
4.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
4.3 Témakörök
4.3.1 A művészetek története a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai és
külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
4.3.2 A művészetek története a 20. században
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
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Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotáselemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
4.3.3 A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre
lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
4.4

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

4.5
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

4.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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Sorszám

1.3.
1.4.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

4.6

Csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

Egyéni

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

5 Térábrázolási rendszerek

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

5.1 A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
5.2

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

5.3

Témakörök
-

5.3.1 A térábrázolás geometriai rendszerei
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
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5.4

Monge-féle vetületi ábrázolás

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

5.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

Sorszám
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Sorszám

1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

Egyéni

1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

5.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6

Rajz, festés, mintázás gyakorlat
6.1
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A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a
tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes
önértékelésre nevel.
-

6.2

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

6.3 Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
6.3.1 A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az
erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
6.3.2 Emberábrázolás alapjai
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
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Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése"
a térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése,
gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
6.3.3 Ember és tér
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a
karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és
ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó
egyénre jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
6.3.4 Szakmai rajz
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek során
a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás, téralakítás
gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigmentszínek,
színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
-

6.4

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

6.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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6.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

6.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

6.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10587-12 azonosító számú
Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Önállóság

x
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Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK
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Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS

7 Művészeti vállalkozás
7.1 A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a művészeti
vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási, kereskedelmi, és
jogvédelmi ismereteire.
7.2
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

7.3

Témakörök
7.3.1 Művészeti vállalkozások működtetése
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági- és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti
tevékenységben, a szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti
tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás
lehetőségei, szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése

7.4

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

7.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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7.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

x
x
x
x

7.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10588-12 azonosító számú
Tervezés és technológia megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

Műhely- és
műteremhasználat

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg

x

x

tervezési

x

x

x

szakmai

Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Manuális eszközökkel prezentációt készít

x

Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel dokumentál,
archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x

Pályázatokon indul, vagy kiállításokon vesz részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
a
tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatokat
lát el

x

x

Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges
eszközrendszert

x

x
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Alkalmazza szakmája
segédanyagait

legfontosabb

alapanyagait, és

Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai
feladataiban alkalmazza

eszközrendszerét

szakmai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés,
gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok
készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső
látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok
megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes
használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és
fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási
módjai

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

Problémaelemzés, feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés

8

Stílustan és szaktörténet
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8.1 A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
8.2
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

8.3

Témakörök
8.3.1 Stílustan
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik
8.3.2 Szaktörténet
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

8.4

-

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

8.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x

x
x
x
x

x
x

8.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

Egyéni

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Osztálykeret

Sorszám

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x

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

9

Technológia
9.1 A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
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Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

9.3

Témakörök
9.3.1 Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2 Eszközismeret
54 óra/54 + 18 szabad sáv óra
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől
napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való
előkészítésük, karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök
és
berendezések
használati
utasításainak,
minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése

9.4

-

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

9.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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Sorszám

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Csoportbontás

1.
1.1.

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x

x
x
x

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

10

Tervezés és gyakorlat
10.1 A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
-

10.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
10.3 Témakörök
10.3.1 Tervezés
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Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2 Anyag- és eszközhasználat
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3 Műhely- és műteremhasználat
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez
10.3.4 Kivitelezés
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
426

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS

Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

10.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

10.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10598-12 azonosító számú
Stílus és divat szakmai rajz, modern és kortárs szakmai
környezet megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10598-12 azonosító számú Stílus és divat szakmai rajz, modern és kortárs szakmai
környezet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Szakmai
ábrázolási
gyakorlat

Ember és környezet ábrázolása

Napjaink trendjei és szubkultúrák
viselete

Divattörténet

A 20. század divattörténete

Kiállítás és kulturális események
látogatása

10598-12
Stílus és divat szakmai rajz, modern és kortárs szakmai környezet

Képző és iparművészet a 20.
században

Kortárs
szakmai
környezet

FELADATOK
Szakmai munkájában rajzi, festészeti, plasztikai munkát végez
Szakmai munkájához továbbfejleszti a grafikai és a szakmai rajzi
lehetőségeit
Szakmai munkájában folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
Szakmai munkájához megismeri és figyelemmel kíséri a kortárs divat
alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit
Szakmai munkájához megismeri és alkalmazza a kortárs média
törekvéseit, típusait
Szakmai munkájához megismeri és felhasználja a környezetkultúra
sajátosságait

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a képző- és iparművészetben, a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Divattörténeti ismeretek a modernizmus kialakulásától napjainkig a
különböző kultúrákban
A 20-21. század öltözködési irányzatai, jelentős kortárs tervezők,
divatcégek
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

x

x

x

x

x

A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
Rajzi, plasztikai ismeretek szakmai alkalmazása
Kortárs média lehetőségeinek, alkalmazási területeinek ismerete,
hatásai, felhasználása
Az egyén, a közösség és a kultúra – népi és egyetemes - viszonya és
jellemzői
A magyar népviseletek forma- és mintakincse, alapanyagai, textildíszítő
eljárásai, kiegészítői

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészet- és szaktörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése
Szabadkézi rajzolás, festés, plasztikai feladatok alkalmazása a szakmai
kivitelezésben
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x

x
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Média források kezelése
A népi és egyetemes környezetkultúra korszakainak elemzése,
értelmezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

Önállóság

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Motiválhatóság
Visszacsatolási készség

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

11

Kortárs szakmai környezet
11.1 A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
11.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11.3 Témakörök
11.3.1 Képző- és iparművészet a 20. században
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
11.3.2 Kiállítás és kulturális események látogatása
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás
céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
-

11.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
11.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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11.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1.

magyarázat

1.2.

kiselőadás

1.3.
1.4.

megbeszélés
vita

1.5.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x

Számítógép és perifériái

x
x
x

szemléltetés

1.6.

projekt

1.7.
1.8.

házi feladat
kiállítás látogatás

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

x
x

x

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x

Számítógép és perifériái
Szakmai folyóiratok,
katalógusok

x
x
x

x
x

Digitális fényképezőgépek

11.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Osztálykeret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Csoportbontás

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
Számítógép és perifériái

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

11.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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12

Divattörténet
12.1 A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít arra, hogy a tanuló megismerje és figyelembe vegye a 20. század
és napjaink öltözködés- és divattörténetét, a divattrendek változásait, kiemelkedő
alkotók életművét és a szubkultúrák külső megjelenési formáit a tervezési munkája
során. Ismerje és használja a szakhoz kötődő speciális szakkifejezéseket.
12.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, Stílustan és szaktörténet, Történelem
12.3 Témakörök
12.3.1 A 20. század divattörténete
A témakör részletes kifejtése
Az Haute Couture fogalma és kialakulása
A Prêt-á-Porter fogalma és kialakulása
A 20. század viseletének alakulását befolyásoló művészeti, kulturális, gazdasági
és társadalmi jelenségek, környezeti hatások, innovációk
A 20. század korszakainak öltözködéstörténete és sziluett változásai
Jelentős formai újítások, reformok
A különböző korokban megjelenő ruházati alapanyagok fajtái, jellemző
tulajdonságai és hatásuk a divat változására
Öltözékek kellékanyagai, összeállítási módja
Formai megoldások és a technológia közti összefüggések
A ruházat díszítőelemeinek alapanyagai, szerepe
A díszítmények elkészítésének technikái
Különböző öltözék kiegészítők csoportosítása, újítások
Haj és sminkdivatok változásai
Kiemelkedő tervezők életműve
Divatházak története
12.3.2 Napjaink trendjei és szubkultúrák viselete
A témakör részletes kifejtése
Az Haute Couture és a Prêt-á-Porter szerepének megváltozása
A trend fogalma és hatása öltözködéskultúrára
A trendek fajtái és megjelenési formái
A szín, alapanyag és formatrendek előrejelzésének alakulása és megjelenítése
Trendinformációk eljutása a tervezőkhöz, vásárlókhoz
Napjaink trendjeinek alakulását befolyásoló művészeti, kulturális, gazdasági és
társadalmi jelenségek, környezeti hatások, innovációk
Napjaink trendjeinek sziluett változásai
Alapanyag és formaalakítási innovációk
A ruházat díszítőelemeinek alapanyagai, szerepe
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A díszítmények elkészítésének technikái
Különböző öltözék kiegészítők csoportosítása, újítások
Haj és sminktrendek változásai
Kiemelkedő tervezők életműve
Divatházak története
Szubkultúra fogalma
Szubkultúrák kialakulása, külső megjelenése, hatásuk a napjaink utcai viseletére
és a divatházak, tervezők munkásságára
12.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Képmegjelenítési lehetőséggel ellátott szaktanterem
12.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

12.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

434

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
képi információ értelmezése

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

SZVK 6.1-6.22
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12.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13

Szakmai ábrázolási gyakorlat
13.1 A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi
vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban. Tudjanak vázlatokat
készíteni látvány után, tapasztalataikat rögzíteni, szabadkézi inspirációs és
tervvázlatokat, méretarányos látványterveket készíteni az elkészítendő munkáról.
Ismerjék a különböző megjelenési technikákat, legyenek képesek az adott témához a
legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket több felhasználási célnak megfelelően is
megjelenítik.

-

13.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
13.3 Témakörök
13.3.1 Ember és környezet ábrázolása
Szabadkézi stúdiumok készítése
az épített külső és belső környezet megjelenítése
az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet) – kroki,
tanulmány és kreatív rajz formájában
ember és drapéria (anyagszerűség) megjelenítése
a fény-árnyék viszonyok megjelenítése
A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival készítik.
- grafikai felületek készítése monocrom eszközökkel (ceruza, tus, paszetell,
tempera, akvarell, stb.)
- színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus,
olajpasztell használatával
- színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált
fakturális hatások, kollázs, montázs létrehozása
- színtani fogalmak alkalmazása (fénytani ismeretek, a színek fizikája és
fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és
testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei)
- természeti formák, drapéria, anyagábrázolás különböző manuális grafikai
megoldásokkal
13.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
13.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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13.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

13.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x
x
x

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

13.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10599-12 azonosító számú
Divattervezés megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10599-12 azonosító számú Divattervezés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Öltözék kivitelezési
folyamatok

Kollekcióalakítás

Öltözék kiegészítők
tervezése

Öltözéktervezés

10599-12
Divattervezés

Modellezés, szabás,
varrás gyakorlat

Öltözék
kivitelezés
gyakorlat

Divattervezési
gyakorlat

FELADATOK
Ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végez öltözködési
tanácsadást
Figyelemmel kíséri a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek
divatirányzatait és a trendeket
Öltözéket, kiegészítőt tervez - szabadkézzel vagy számítógépes programmal
Kollekciót tervez, forma- és színvariációkat készít
Szabásmintát és gyártmányrajzot készít, munkafolyamatát dokumentálja
Figyelembe veszi az ergonómiai szabályokat, külső környezeti feltételeket,
és a kivitelezési lehetőségeket a tervezés során
Modellezési, szabási, varrási részfeladatokat és ruhapróbát végez, anyagés költségkalkulációt készít, részt vesz az öltözékkivitelezési folyamatokban
Már meglévő anyagokhoz tervez modelleket, illetve a megtervezett
modellekhez választ alapanyagot
Elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni - vázlat, divatrajz formájában,
szabadkézzel vagy számítógépes program segítségével

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Öltözékek és kiegészítők alapvető típusai, formái, csoportosításuk
A divat területén használatos alapfogalmak és szabályok
Célzott információk gyűjtése, feldolgozása, inspirálódás (könyvtárhasználat,
internet)
Divattrendek ismerete, forrása, információszerzés lehetőségei
A kollekció összeállítás szempontjai
Textil és ruházat mintázási, díszítési lehetőségei
Öltözékekhez felhasznált áru megválasztásának szempontjai, fajtái,
beszerzési forrásai
Anyag- és színtársítások, forma és funkció összehangolása
Sziluett – szabásvonalak – alapanyag – díszítő motívumok kreatív
összehangolása adott öltözéken
Öltözékek és kiegészítők terveinek sokrétű technikai és stiláris bemutatása
A gyártmányrajz, divatrajz és a divat illusztráció fogalmi elkülönítése,
technikái
A divatrajz-, a makett- és a vázlatkészítés módjai - manuális és digitális
technikákkal
Saját portfólió összeállításához szükséges technikák - szabadkézi és
számítógépes megvalósítás, látványtervek és prezentáció készítése,
bemutatása
Látványhoz, képhez szöveges információ csatolása, alapvető tipográfiai
ismeretek
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x
x

x
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x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Az anyag- és technológiai ismeretek kreatív felhasználási lehetőségei az
öltözékek kialakításánál
Gyártmányrajz készítése több nézetben, értelmező részletrajzokkal
kiegészítve
Szabászati ismeretek alkalmazása a formakialakításnál, formázók,
szabásvonalak megválasztása
Szabásminta felfektetési eljárások, szabási műveletek
Összeállítás technológiájának alapismeretei, modellezési és technológiai
ismeretek
Öltözék kellékek, díszítmények anyagai, összetétele, fajtái, tulajdonságai,
összeállítási módja
Szabási és varrási eszközök, szerszámok, gépek alapvető felhasználási
funkciói
Öltözékkivitelezési és készítési eljárások - kézműves és ipari technológiák
Felmérés készítés és a méretvétel módja, ruhapróbálási műveletek
Vasalási, hőkezelési, formázási műveletek
Az öltözék javításának lehetőségei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Fényképezőgép, számítógép (perifériákkal), szövegkezelő és képfeldolgozó
programok használata
Szakmai nyelvű szöveg megértése és beszédkészség
Divatrajz és gyártmányrajz értelmezése és készítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

kézügyesség

x

x

önállóság

x

x

x

x

fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

kapcsolatteremtő készség

x

x

prezentációs készség

x

x

kompromisszum készség

x

x

kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

tervezés

x

x

x

x

gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x
x
x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

x

x
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14

Divattervezési gyakorlat
14.1 A tantárgy tanításának célja
Az öltözéktervezési ismeretek elsajátítása; következetes, kreatív gondolkodásmód
kialakítása; rugalmas, problémamegoldó tervezői szemlélet alkalmazása.
Adott témában legyen képes önálló és ruhatervező iparművész irányításával történő
öltözéktervezési feladatok ellátására, egyéni formakialakítási, díszítési módok
alkalmazására.
Legyen képes kollekciók harmonikus tervezésére, kialakítására.
Általános vizuális művészeti alapismereti tudására építve tudjon egyedi divatrajzokat,
divatgrafikákat készíteni, terveit megfelelő formában prezentálni.
14.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Rajz, festés, mintázás gyakorlat, Stílustan és szaktörténet, Technológia, Tervezés és
gyakorlat, Szakmai ábrázolási gyakorlat, Kortárs szakmai környezet, Divattörténet,
Öltözék kivitelezés
14.3 Témakörök
14.3.1 Öltözéktervezés
A témakör részletes kifejtése
Adott téma feldolgozása a tervezéselméleti szempontok alapján
A munkafolyamat fázisainak megtervezése, folyamatos dokumentálása
Széleskörű gyűjtés készítése
Adott szempontok alapján az információk elemzése és szelektálása
Sziluett és színvázlatokat készítése
Alapvető öltözéktípusok tervezése az adott témára
Adott ruhadarabok alakítása szabászati részletmegoldások variálásával
A franciaszabás lehetőségeinek felhasználása
Külső környezeti feltételek és az ergonómiai szabályok felhasználása a tervezés
során
A forma és funkció viszonyának meghatározása a cél szempontjából
Különböző díszítőtechnikák kreatív alkalmazása a tervvariációknál
Megfelelő alapanyagok kiválasztása adott kritériumok alapján
Alapanyag társítások
Szín és minta alkalmazásának területei és lehetőségei
Színváltozatok készítése
A gyártmányrajz, divatrajz és divatillusztráció vizuális megjelenítési formái és
készítése
Az egyéni munkák prezentálása különböző eszközökkel
14.3.2 Öltözék kiegészítők tervezése
A témakör részletes kifejtése
Adott téma feldolgozása a tervezéselméleti szempontok alapján
A munkafolyamat fázisainak megtervezése, dokumentálása
Széleskörű gyűjtés készítése
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Adott szempontok alapján az információk elemzése és szelektálása
Forma és színvázlatokat készítése
Öltözék kiegészítők alapvető típusainak tervezése az adott témára
Adott kiegészítők formaalakítása az arányok megváltoztatásával
Külső környezeti feltételek és az ergonómiai szabályok felhasználása a tervezés
során
3 dimenziós makettek készítése
3 dimenziós makettek variálása, plasztikus felületátírás
Megfelelő alapanyagok kiválasztása adott kritériumok alapján
Alapanyag társítások
Minta elhelyezése és díszítő eljárások alkalmazása adott kiegészítőn
Szín és minta variációk készítése, léptékváltások
A gyártmányrajz, divatrajz és divatillusztráció vizuális megjelenítési formái és
készítése
Az egyéni munkák prezentálása különböző eszközökkel
14.3.3 Kollekcióalakítás
A témakör részletes kifejtése
Kollekcióelemzés
Az Haute Couture/ Prêt-á-Porter/ sport/ fehérnemű/ gyermekruha/
formaruha/kiegészítő… stb. kollekciók vizsgálata, feldolgozása
Adott téma feldolgozása a kollekcióalakítás szempontjai alapján
A kollekció egységességének meghatározása – tematika, hangulat, korosztály,
alkalom… stb. alapján
A kollekció céljának és típusának meghatározása
Sziluett, forma és színvázlatokat készítése
Tervsorozat készítése alapvető öltözéktípusokra az adott témában
A tervek összehangolása, színváltozatok készítése
Megfelelő alapanyagok kiválasztása, társítása – az egyes öltözékek és a
kollekció egészének figyelembevételével
A kollekció tematikájába illő kiegészítők, egyéb látványelemek gyűjtése,
megtervezése
A gyártmányrajz, modellrajz, tárgyrajz, divatrajz és divatillusztráció készítése
Az egyéni munkák prezentálása különböző eszközökkel
14.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Képmegjelenítési lehetőséggel ellátott szaktanterem vagy műhely
14.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

szemléltetés
projekt
házi feladat
egyéb (prezentáció)

x
x
x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x
x

14.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
képanyag készítése leírásból
képanyag készítés tárgyról
képanyag kiegészítés
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Anyagminták azonosítása

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
x
x

x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

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

15

Öltözék kivitelezés gyakorlat
15.1 A tantárgy tanításának célja
A ruhakészítés különböző modellezési, szabási, varrási műveleteinek megismerése.
Kézi és gépi varrást és díszítőtechnikákat ismerje meg. Ruhakészítés különböző
műveleteinek kipróbálása, gyakorlása. Kisszériás és egyedi öltözködési tárgyak
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elkészítése. Öltözék kivitelezési folyamatok megtervezése, koordinálása,
költségkalkuláció készítése. Ismerje és kövesse a korszerű technológiai megoldásokat
az öltözékek kialakításánál.
15.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika, Geometria, Térábrázolási rendszerek, Művészeti vállalkozás, Stílustan és
szaktörténet, Technológia, Divattörténet, Szakmai ábrázolási gyakorlat
15.3 Témakörök
15.3.1 Modellezés, szabás, varrás gyakorlat
A témakör részletes kifejtése
Különböző öltözéktípusok kivitelezésében – modellezés, szabás, varrás – való
aktív részvétel
Az anyagismereti előtanulmányok felhasználási lehetőségei az öltözékek és
öltözék kiegészítők kialakításánál
A technológiai ismeretek felhasználási lehetőségei az öltözékek és öltözék
kiegészítők kialakításánál
Formaalakítási megoldások és a technológia közti összefüggések felismerése és
kreatív alkalmazása
Külső környezeti feltételek és az ergonómiai szabályok felhasználása a
kivitelezés során
A kivitelezés során felmerülő alapműveletek, gyakorlati fogások alkalmazása és
gyakorlása
Konfekció besorolású szabásminta egyedi méretre alakításának elve
A szabásminta készítésének elmélete, gyakorlati műveletei
Szabási műveletek kivitelezése
Ruhapróbálás jellemző lépéseinek megismerése és alkalmazása
A hagyományos és új módszereket alkalmazó kivitelezés: modellezés, szabás,
varrás
Korszerű, a varrástechnológiát helyettesítő megoldásokat alkalmaz – hegesztés,
ragasztás…stb.
15.3.2 Öltözék kivitelezési folyamatok
A témakör részletes kifejtése
Kivitelezési eljárások (kézműves, ipari) jellemző lépéseinek elve
Kivitelezési folyamatok során felmerülő anyaghányad, eszközigény kalkuláció
készítése
Felmérés készítése és méretvétel módjai
A terveknek megfelelő alapanyagok és kellékek beszerzése
Az alapanyagokat felhasználásra való előkészítése – beavatás, vasalási,
formázási és hőkezelési műveletek
Speciális alapanyagok felhasználási módjainak alkalmazása, speciális technikai
megoldások
Szabászati-, varró-, vasalóeszközöket működésének ismerete és használata
Az öltözékeket felhasználásuktól függően próbához összeállítja
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Öltözékjavítás lehetőségei
Divatrajzok, látványrajzok értelmezése, gyártmányrajz készítése értelmező
rajzokkal
A gyártási, kivitelezési folyamatok dokumentálása
A gyártási folyamatok és a kivitelezett munka prezentálása
15.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
15.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

15.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
gyártmány- és divatrajz értelmezése
gyártmány- és divatrajz készítése
leírásból
gyártmány- és divatrajz készítés tárgyról

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
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3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

gyártmány- és divatrajz kiegészítés
gyártmány- és divatrajz elemzés,
hibakeresés

x
x

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

15.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10600-12 azonosító számú
Stílusalakítás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10600-12 azonosító számú Stílusalakítás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Trendismeret

Stílusgyakorlat

Trendgyakorlat

Stílusismeret

10600-12
Stílusalakítás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Látványtervezési
gyakorlat

Látványtervezés

Stílusalakítás
gyakorlat

Számítógépes programismeret

Stílusalakítás
elmélet

FELADATOK
Ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végez
stílustanácsadást
A megrendelés jellegétől függően (személyi, média, kereskedelmi, stb.)
segít kiválasztani az elvárásoknak és adottságoknak legmegfelelőbb
modelleket, kellékeket, kiegészítőket
Figyelemmel kíséri a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek
stílusirányzatait, tájékozódik a szín-, alapanyag-, forma előrejelzésekről
Részt vesz kollekciók összeállításában - adott formai, stilisztikai
viszonyoknak megfelelően
Elképzeléseit vizuálisan prezentálja - vázlat, rajz, montázs, kollázs
formájában, szabadkézzel vagy számítógépes program segítségével
Öltözékek, kollekciók bemutatásában vesz részt (divatfotó, divatfilm,
kiállítás, divatbemutató stb.)
A média területein az öltözékbemutatással kapcsolatos koncepciókat
dolgoz ki (ruha-smink-frizura-kellék)
Szakmai információkat szolgáltat kollekciókról, termékekről (szöveges,
képes)
Részt vesz modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök
layoutjának kialakításában

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Különböző korstílusok és kultúrák öltözékei, kellékei, kiegészítői
Öltözködési és divatstílusok
Megrendelői igények, társművészetek
Személyes tulajdonságokhoz (kor, nem, típus, testalkat, stb.), adott
alkalomhoz illő öltözéktípusok
Személyiségjegyekhez illő formák, színek, szabásvonalak párosítása
Koncepcióhoz illő ruhadarabok, kellékek, kiegészítők, smink, frizura
összeállítása és beszerzése
Koncepcióhoz szükséges eszközök, anyagok megválasztásának
szempontjai, fajtái, beszerzési forrásai, kalkuláció készítése
Kollekciók összeállításának szempontjai
Divatfotózás, filmezés eszköz-, tárgyi-, és személyi feltételei
Divatfotó felhasználási területei, funkciói, továbbalakítása, alkalmazási
területei
Divatfotók koncepciójának kialakítása
Tervezési munkák elkészítése és bemutatása - manuális és digitális

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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technikák ismerete
A divatsajtó, szakfolyóiratok, szakirodalom, aktualitások, ruhaipari
szakkifejezések és alkalmazásuk
Divatbemutató szervezés, koncepció kialakítás - látvány, mozgás, hang,
modell, helyszín stb.
Munkafolyamatok tervezése, szervezése, értékelése, dokumentálása,
prezentálása
Kommunikációs helyzetgyakorlatok és alkalmazásuk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Fényképezőgép,
számítógép
(perifériákkal),
képfeldolgozó programok használata
Szakmai nyelvű szöveg megértése és beszédkészség
Divat stílusok értelmezése és alkalmazása
Média források kezelése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

szervezőkészség

x

x

rugalmasság

x

x

x

x

interperszonális rugalmasság

x

x

prezentációs készség

x

x

kompromisszum készség

x

x

x

x

x

x

x

x

szövegkezelő

x

és
x
x
x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

terhelhetőség

x

x
x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
új ötletek, megoldások kipróbálása
helyzetfelismerés

x

x

x

x

x

x

nyitott hozzáállás

x

x

x

x

x

x
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16

Stílusalakítás elmélet
16.1 A tantárgy tanításának célja
Megismerje és követni tudja a jelentős nemzetközi és hazai tervezők, cégek
munkásságát.
Megismerje a trend-információs forrásokat, képes legyen tájékozódni a szín-,
alapanyag-, forma előrejelzésekről. Ismerje a testalkatokat, arányokat,
személyiségjegyeket, optikai és hangulati hatásokat. Felismerje a különböző
korstílusok, kultúrák, szubkultúrák jellemző vonásait. Ismerje a különböző
öltözéktípusokat, szakkifejezéseket, a szabásvonalakat, speciális szabászati
megoldásokat, alapanyagtípusokat, díszítéseket. Ismerje és tudja használni az
általános és szak specifikus információs forrásokat. Tisztában legyen az alapanyag és
eszközbeszerzési lehetőségekkel, és a társművészetek/-szakmák csatlakozási
pontjaival és alkalmazási területivel. Tudjon önállóan és ruhatervező iparművész
irányításával divatanyag bemutatására koncepciót kidolgozni és ezt megvalósítani.
16.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, Művészeti vállalkozás, Stílustan és szaktörténet, Technológia,
Kortárs szakmai környezet, Divattörténet
16.3 Témakörök
16.3.1 Stílusismeret 40óra + 16 óra szabadsáv /40óra+ 8 óra szabadsáv
A stílus fogalma, szakkifejezések, divatszociológiai alapfogalmak
Korstílusok, kultúrák, szubkultúrák jellemző stíluselemeinek felismerése
Jelentős tervezők, divatházak jellemző stílusjegyei, védjegyei
Stíluselemzés, stílusjegyek felismerése
A különböző testalkatok, arányok és optikai hatások és alkalmazási területei
A tipikus személyiség jegyek, szín és hangulati hatások és alkalmazási területei
Öltözéktípusok, kiegészítők, szabásvonalak, speciális szabászati megoldások,
alapanyagtípusok, díszítések és mintázási lehetőségek ismerete és szerepe a
stílusalakításban
Öltözéktípusok, kiegészítők, szabásvonalak, speciális szabászati megoldások,
alapanyagtípusok, díszítések és mintázási lehetőségek ismerete és szerepe
különböző testalkatok és személyiségjegyek esetében
Divatmédia ismeret és használat
Alapanyag és eszközbeszerzési lehetőségek
Kapcsolattartás a társművészetekkel/-szakmákkal
Divatanyag (öltözékek, kiegészítők, kollekciók) bemutatáshoz, kiállításhoz
elemzést készít, anyagot gyűjt
Öltözékbemutatással kapcsolatos koncepció elemzés, gyűjtés – ruha, smink,
frizura, kellék
16.3.2 Trendismeret
A trend fogalma, típusai, szerepe
A trendek változásai, mozgatórugói
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Színtrendek alakulása és változásai
Alapanyagtrendek – innovációk követése
Formatrendek változásai az öltözködés és divat különböző területein
Női, férfi és gyermekruha trendek
Trend-információs források és alkalmazásuk
A trendek megjelenési formái
Divatmédia szerepe a trendek kialakulásában és terjesztésében
Szaklapok ismerete és alkalmazási területei
Trendek megjelenése és szerepe a társművészetekben
Trendelemzés
Aktuális trendek felismerése és vizsgálata az öltözködés és divat különböző
területein – felsőruházat, sport, fehérnemű, kiegészítő
16.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Képmegjelenítési lehetőséggel ellátott szaktanterem
16.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
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16.5.2
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
képi információ értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.1-6.22
x

SZVK 6.1-6.22

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x
x
x

x
x

x

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
x

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

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

17

Stílusalakítás gyakorlat
17.1 A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg és alkalmazza elgondolásában a jelentős nemzetközi és hazai tervezők,
cégek munkásságát.
Tudja használni a trend-információs forrásokat, képes legyen tájékozódni a szín-,
alapanyag-, forma előrejelzésekről. Stylist munkája során tudja használni és beépíteni
a különböző korstílusok, kultúrák, szubkultúrák jellemző vonásait. Stylist munkája
során optimálisan alkalmazza a különböző testalkatoknak, személyiségjegyeknek
megfelelő optikai, hangulati hatásokat. Képes legyen az elvárásoknak megfelelő
öltözékformák, a szabásvonalak, alapanyagtípusok, díszítések és mintázási
lehetőségek megválasztására. Ismerje és tudja használni az általános és szak
specifikus információs forrásokat. Tisztában legyen az alapanyag és eszközbeszerzési
lehetőségekkel. Képes legyen adott feladatnak megfelelő társművészetek/-szakmák
összekapcsolására.
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Tudja kialakítani és önállóan irányítani a koncepció feladatait, munkafázisait. Tudjon
önállóan divatanyag bemutatására koncepciót kidolgozni és ezt megvalósítani.
17.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, Művészeti vállalkozás, Stílustan és szaktörténet, Technológia,
Kortárs szakmai környezet, Divattörténet, Rajz, festés, mintázás gyakorlat, Tervezés és
gyakorlat, Szakmai ábrázolási gyakorlat
17.3 Témakörök
17.3.1 Stílusgyakorlat
A stílus fogalma, szakkifejezések, divatszociológiai alapfogalmak alkalmazása a
gyakorlat során
Stílusalakítási koncepció kidolgozása
Korstílusok, kultúrák, szubkultúrák jellemző stíluselemeinek alkalmazása a
gyakorlat során
Jelentős tervezők, divatházak jellemző stílusjegyeire épülő tervek készítése
Stíluselemzés, stílusjegyek használata
A különböző testalkatok, arányok és optikai hatások ismeretanyagának
alkalmazása a tervezés során
A tipikus személyiség jegyek, szín és hangulati hatások ismeretanyagának
alkalmazása a tervezés során
Öltözéktípusok, kiegészítők, szabásvonalak, speciális szabászati megoldások,
alapanyagtípusok, díszítések és mintázási lehetőségek alkalmazása a
stílusalakításban
Öltözéktípusok, kiegészítők, szabásvonalak, speciális szabászati megoldások,
alapanyagtípusok, díszítések és mintázási lehetőségek optimális alkalmazása
különböző testalkatok és személyiségjegyek esetében
Divatmédia használata a tervezési folyamatok során
Alapanyag és eszközbeszerzési lehetőségek használata
Kapcsolatkialakítás és fenntartás a társművészetekkel/-szakmákkal a tervezési
folyamatok során
Divatanyag (öltözékek, kollekciók) bemutatása, kiállítása
Öltözékbemutatással kapcsolatos koncepció kidolgozása – ruha, smink, frizura,
kellék
17.3.2 Trendgyakorlat
A trend fogalmának, típusainak aktív használata a tervezési folyamatok során
A trendek változások követése
Trendelemzés gyakorlati alkalmazása
Aktuális trendeknek megfelelő koncepció kialakítása – felsőruházat, sport,
fehérnemű, kiegészítő
Színtrendek követése és alkalmazása adott feladat során
Alapanyagtrendek – innovációk eredményeinek alkalmazása adott feladat során
Formatrendek figyelembe vétele adott feladat során
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Női, férfi vagy gyermekruha trendek felhasználása adott feladat során
Trend-információs források alkalmazása
Divatmédia trendinformációinak felhasználása
Divatmédia reklámjellegű felhasználása a tervezés során
Divatfotó reklámjellegű felhasználása a tervezés során
Trendek megjelenítése a társművészeteken keresztül
17.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Képmegjelenítési lehetőséggel ellátott szaktanterem/műhely
17.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

17.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x
x

x
x
x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

SZVK 6.1-6.22
x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

szóban
Képi információk körében
képi információk értelmezése
képanyag készítése leírásból
képanyag készítés tárgyról
képanyag kiegészítés
képanyag elemzés, hibakeresés

4.

Komplex információk körében

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett

x
x
x
x
x

x

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x
x

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

17.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

18

Látványtervezési gyakorlat
18.1 A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg a tervezői munka során a digitális képfeldolgozó eszközök lehetőségeit,
eszközhasználatának területeit. Ismerkedjen meg az új képalkotási formák helyével,
szerepével, felhasználhatóságával, esztétikumával, stílusformáló szerepével a modern
vizuális kultúrában. Ismerje meg a szakma specifikus jellegzetességeiket, gyakorlati
hátterüket, tudja alkalmazni, beilleszteni az alkotói folyamatba az elektronikus és
nyomtatott média területein. Ismerje fel a kortárs művészet alkotásaiban rejlő, a
tervezői szemlélethez kötődő alkotói értékeket. Látványterveit, formaterveit,
portfólióját a manuális és digitális eszközök segítségével az alkotói elképzelésnek
megfelelő formában tudja prezentálni. Ismerje a tipográfia alapvető szabályait,
kreatív felhasználási lehetőségeit, kép és szöveg viszonyait, a tervezési lehetőségek
területeit.
18.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, Térábrázolási rendszerek, Rajz, festés, mintázás gyakorlat, Stílustan
és szaktörténet, Tervezés és gyakorlat, Kortárs szakmai környezet, Divattörténet,
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Szakmai ábrázolási gyakorlat, Divattervezési gyakorlat, Stílusalakítás elmélet,
Stílusalakítás gyakorlat, Informatika
18.3 Témakörök
18.3.1 Számítógépes programismeret
64 óra/64 óra
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási
lehetőségek, adattárolás, környezeti sajátosságok
A szakhoz kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
A szakhoz kötődő digitális képalkotó berendezések, eszközök működési elvének
ismerete
A szakhoz kötődő képfeldolgozó, képszerkesztő programok bemutatása
Pixelgrafikus programok működési elvének megismertetése
Pixelgrafikus program működésének gyakorlata feladatokon keresztül
Vektorgrafikus programok működési elvének megismertetése
Vektorgrafikus program működésének gyakorlata feladatokon keresztül
Digitális színkezelések, a szakhoz kötődő nyomdatechnikai ismeretek
bemutatása
Képdigitalizálási technikák és további felhasználási lehetőségeik
Képformátumok, felbontások, átméretezések, színbeállítások alkalmazása
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek ismerete
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek ismerete
Prezentációs lehetőségek ismerete
18.3.2 Látványtervezés
A szakhoz kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók alkalmazása
Szabadkézi, manuális és digitális tervek, ötletek, vázlatok készítése, kollázs,
montázs
A szakhoz kötődő digitális képalkotó berendezések, eszközök alkalmazása
Divat- és reklámfotó alkalmazási területei és kiemelkedő alkotók életműve,
stílusa
Divat- és reklámfotó szín- és formakomponálási alapgyakorlatai
Divat- és reklámfotó gyakorlati alkalmazása a saját portfólió összeállításához
kapcsolódóan
Képdigitalizálási technikák és további felhasználási lehetőségeik alkalmazása
Képformátumok, felbontások, átméretezések, színbeállítások alkalmazása
Digitális színkezelések, a szakhoz kötődő nyomdatechnikai ismeretek
alkalmazása
Pixelgrafikus programmal segített képfeldolgozás és tervezési folyamatok
Vektorgrafikus programmal segített képfeldolgozás és tervezési folyamatok
Képmanipuláció, fotómontázs, térábrázolási lehetőségek
Forma- és mintatervezési, alakítási gyakorlatok
Látványtervezés a rajzi, festészeti, plasztikai, kreatív tervezési és digitális
képszerkesztési gyakorlatra alapozva
A különböző területek stílustervezési feladatainak tervezése és prezentálása divatmagazin,
enteriőr,
moodboard,
bazár,
trendlap,
divatfotó,
médiaalkalmazások
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A különböző területek divattervezési feladatainak tervezése és prezentálása öltözetek, kiegészítők, divatmagazin, divatfotó, médiaalkalmazások
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek alkalmazása
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek alkalmazása
Prezentációs lehetőségek alkalmazása, portfólió összeállítás
18.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépekkel és perifériáival felszerelt szaktanterem, tervező terem
18.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
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18.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Képi információk értelmezése
Képanyag készítése leírásból
Képanyag készítés tárgyról
Képanyag kiegészítés
Képanyag elemzés, hibakeresés

x

x

SZVK 6.1-6.22

x
x

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x

x

SZVK 6.1-6.22

x
x

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

x
x
x
x

x
x
x
x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x
x

x
x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

x

SZVK 6.1-6.22

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

SZVK 6.1-6.22
x

x

SZVK 6.1-6.22
SZVK 6.1-6.22

18.6 A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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54 211 02 Divat- és stílustervező megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
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sorszámú Divat- és stílustervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Divat- és stílustervező
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök(ök), foglalkozások(ok)
A
3.1.1.

FEOR
száma

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

Stylist
2723

3.1.3.

Iparművész, gyártmány és
ruhatervező

Divattervező
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3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék
kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember
Ruhatervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat,
funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végezni öltözködési- és stílustanácsadást
figyelemmel kísérni a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek divatirányzatait és a szín-,
alapanyag-, formatrendeket
öltözéket, kiegészítőt tervezni - szabadkézzel vagy számítógépes programmal, kollekciót állítani
össze - adott formai, stilisztikai viszonyoknak megfelelően
szabásmintát és gyártmányrajzot készíteni, munkafolyamatát dokumentálni
elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni - vázlat, divatrajz formájában, szabadkézzel vagy
számítógépes program segítségével
öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, kiállítás, divatbemutató),
ezekhez koncepciót kialakítani
részt venni modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának
kialakításában
figyelemmel kísérni a kortárs divat alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit
ismerni és alkalmazni a kortárs média lehetőségeit
forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani
tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről
alkalmazni marketing ismereteit
kialakítani vevőkörét – piacot kutatni, megrendelőt, megbízót keresni
vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában megjeleníteni
folyamatosan felhasználni, bővíteni művészettörténeti, népművészeti és művészetelméleti
ismereteit
részt venni a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék készüljön el

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 211 05
Jelmeztervező
szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
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A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12
10598-12
10599-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Stílus és divat szakmai rajz és modern és kortárs szakmai környezet
Divattervezés
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4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

10600-12
11498-12
11499-12
11500-12

Stílusalakítás
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek és szakmai dokumentáció elkészítése és leadása
Szakmai portfolió készítése és leadása a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati és szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10598-12
Stílus és divat szakmai rajz és
szóbeli
modern és kortárs szakmai
környezet
10599-12
Divattervezés
gyakorlati, szóbeli
10600-12
Stílusalakítás
gyakorlati
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire írásbeli
épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi
egészség
és írásbeli
biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfólióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 %
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A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó öltözékterveiből megvalósított kollekció teljes megjelenésének, stílusának
kialakítása, prezentálása divatbemutató formájában, illetve az ehhez szükséges zenei aláfestés és
koreográfia
kialakítása. A tervezés folyamatát bemutató dokumentáció bemutatása és ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és szakismereti témaköröket is
1. témakör: Viselet és divattörténeti korszakok, alkotók, tárgykultúra bemutatása
2. témakör: Anyag- és áruismereti és technológiai ismeretek bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
5.3.1. A) A portfólió módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is
használható minőségű mappa formában is elő kell állítani.
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész
vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Számítógép

6.3.

Szkenner

6.4.

Nyomtató

6.5.

Szoftverek - képszerkesztő, tördelő, szövegszerkesztő, prezentáló
stb.

6.6.

Projektor

6.7.

Digitális fényképezőgép, fotózáshoz felszerelés

6.8.

TV, DVD- és Videó lejátszó

6.9.

Szabászasztal és szabászati eszközök

6.10.

Vasalók és vasalóállványok

6.11.

Kézi varróeszközök

6.12.

Varrógépek, huroköltésű és speciális varrógépek

6.13.

Próbababa, szabóbaba, kirakati baba

6.14.

Egyéni védőeszközök

6.15.

Tükrök

6.16.

Szemléltető eszközök, filmek, Cd-k, DVD-k, stb.

6.17.

Művészeti albumok, szakmai könyvek

6.18.

Divatlapok, szakmai folyóiratok

6.19.

Helyi világításhoz lámpák, reflektorok

6.20.

Rajzbakok, rajztáblák, átvilágítóasztal

7. EGYEBEK

6.21.

Rajzolási segédeszközök – gipszszobrok, drapériák, tárgyasztal,
posztamens

7.1. A

6.22.

Mintázási/plasztikai segédeszközök – állványok, polcok, mintázó és
formázó eszközök

vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 02
KIADVÁNYSZERKESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az V.
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9‒12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészeti ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
54 211 01
54 211 02
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 213 02
54 211 06
54 211 07
54 211 08
54 211 09
I.

Dekoratőr
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Kerámiaműves
Kiadványszerkesztő
Ötvös, fémműves
Szobrász
Textilműves
Üvegműves

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 213 02 Kiadványszerkesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó rendelet
alapján készült.

VI.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 213 02
A szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok
figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek,
kiállítások, művésztelepek formájában is

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú
iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: ‒
Szakmai előképzettség: ‒
Előírt gyakorlat: ‒
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: IX.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
‒
Tárgyi feltételek
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‒
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A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
nincs
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A 11500-12 azonosító számú,
Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x

Felelősségtudat
Szabálykövetés

x

x

469

KIADVÁNYSZERKEZSTŐ SZAKKÉPESÍTÉS
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x
x

x

x
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6. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.31.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre,
a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.32.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.33.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési,
szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények
hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében.
A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és
szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.

Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők,
veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás
szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem
célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi
vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei
és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a
megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek,
stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
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A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének
jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben
tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető
szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók,
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a
Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes
követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók
feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok.
Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok
munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott
képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.34.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.35.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
2.
2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
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választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.36.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 11499-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás II. megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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7. Foglalkoztatás II. tantárgy
7.1. A tantárgy tanításának célja

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

a

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
7.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.

7.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
7.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési
kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
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feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

x
x
x
x
x

x
x
x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Nyelvtani
rendszerzés 2

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

Nyelvtani
rendszerzés 1

Foglalkoztatás I.

x

x

x

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

x

x

x

x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x

x

x

x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
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Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x

x
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30. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.31. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.32. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek
3.33. Témakörök
3.3.21. Nyelvtani rendszerezés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő
Az
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.

3.3.22. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
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megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.3.23. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.3.24. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka
lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat
tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a
motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai
jellegű szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
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arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.34. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.35. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák.
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.36. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10586-12 azonosító számú,
Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10586-12 azonosító számú, Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Emberábrázolás alapjai

Ember és tér

Szakmai rajz

Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

A látvány utáni térábrázolás és formaképzés
alapjai

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

A művészetek története a 20. században

A művészetek története a 19. századig

10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A térábrázolás geometriai rendszerei

Térábrázolási
rendszerek

Művészettörténet

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai
orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy
plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti,
népművészeti és művészetelméleti ismereteit

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészettörténeti és népművészeti kompetencia csoport:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

egyetemes

A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek
kreatív
alkalmazási
lehetőségei
(kor-,
stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai

x

A magyar népművészet

x

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
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A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe
illesztése

x

x

x

Ábrázolási gyakorlat kompetencia csoport:
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző
lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a
tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése,
azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai,
mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert
és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva,
axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező
kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré
mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítési
folyamat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és
kiállítása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
korok,
műalkotások
elemzése,
értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás, térkonstrukciók
kialakítása

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x
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31. Művészettörténet

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

31.1.

A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről
minél nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél
szélesebb választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás
beilleszthetővé váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek
megszerzésén keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére,
a művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a
gyakorlati alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és
tárgykultúrájának önálló, szakszerű értékelését

31.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Stílustan és szaktörténet
31.3.

Témakörök

A művészetek története a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai és
külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás-elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
31.3.1. A művészetek története a 20. században
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
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Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges előképek,
felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás-elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a 20. században
31.3.2. A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet, népszokás,
stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
A magyar népművészet különböző ágai
31.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

31.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

31.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Művek értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

31.6.

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

Térábrázolási rendszerek

32.

32.1. A tantárgy tanításának célja

A tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a leggyakrabban
használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.

32.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

32.3.

Témakörök

32.3.1. A térábrázolás geometriai rendszerei
-

síkmértan – síkmértani szerkesztések,
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
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32.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

32.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
32.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x

32.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
33.

Rajz, festés, mintázás gyakorlat
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33.1. A tantárgy tanításának célja

A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai
érzékét, szín- és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a
tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes
önértékelésre nevel.

33.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

33.3.
Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
33.3.1. A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az
erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani
egységekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás
gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és
társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének
tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
33.3.2. Emberábrázolás alapjai

Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter, érzelmi
- hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
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A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai

33.3.3. Ember és tér

Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása a
korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter, érzelmi
- hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok

33.3.4. Szakmai rajz
A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mintázás órai tevékenységek során
a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mintázás, téralakítás
gyakorlása. Ezekhez példaként ajánlott tevékenységek:
Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell,
tempera, akvarell, stb.), anyaghasználati ismeretek
Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus,
olaj-pasztell használatával
Színes és monochrom festett felületek és anyagok montázs, kollázs gyakorlatai
Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája,
színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és pigmentszínek,
színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmazása
Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése
33.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

33.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
33.5.1.
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x

x
x
x

x
x

33.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

33.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10587-12 azonosító számú,
Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10587-12 azonosító számú, Művészeti vállalkozások működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Művészeti vállalkozások
működtetése

Művészeti
vállalkozás
10587-12
Művészeti vállalkozások működtetése

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

x

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét

x

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

x

Alkalmazza marketing ismereteit

x

Kialakítja üzleti stratégiáját: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres

x

Felméri tevékenységének gazdasági vetületeit

x

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző vállalkozási formák jellemzői

x

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

x

A piackutatás és marketing alapjai

x

A finanszírozás lehetőségei

x

Az üzleti terv tartalma, felépítése

x

Az üzleti élet protokoll szabályai

x

Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai

x

A szerzői jogi szabályok

x

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

x

Dokumentáció és adminisztráció

x

A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői

x

A munkavédelem jogszabályi környezete

x

Az egészség- és balesetvédelem általános előírásai

x

Környezetvédelmi előírások

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Szakmai szöveg létrehozása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Önállóság

x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kezdeményezőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Folyamattervezési készség

x
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7. Művészeti vállalkozás

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

7.1.
A tantárgy tanításának célja
Az általános gazdálkodási és jogi ismereteken túl a tantárgy készítse fel a tanulót a
művészeti vállalkozás speciális menedzselési, kommunikációs, finanszírozási,
kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire.
7.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

7.3. Témakörök
7.3.1. Művészeti vállalkozások működtetése
A munkavállalás, ill. a vállalkozások aktuális gazdasági és jogi feltételei
Munkavállalói ismeretek a művészeti tevékenységformákban
Önálló vállalkozói tevékenységformák és működtetése a művészeti tevékenységben, a
szerződéskötés speciális ismeretei a művészeti tevékenységben
A műkereskedelem struktúrája, működése, hagyományai, a bekapcsolódás lehetőségei,
szabályai
A médiaszereplés, publikáció szabályai
Marketing ismeretek, piackutatás alkalmazása a művészeti tevékenységben
Információs és adminisztratív tevékenységek
Költségkalkuláció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez
Kommunikáció a munkatársakkal és a megrendelőkkel
Protokoll és viselkedés a művészeti vállalkozások tevékenységi területein
Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak
Aktuális piaci és műkereskedelmi változások figyelemmel kísérése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
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Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Csoportbontás

1.
1.1.

Egyéni

KIADVÁNYSZERKESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

pontosítása)

x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10588-12 azonosító számú,
Tervezés és technológia megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10588-12 azonosító számú, Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kivitelezés

Műhely- és
műteremhasználat

Anyag- és
eszközhasználat

Tervezés és gyakorlat

Tervezés

Eszközismeret

Anyagismeret

Stílustan

10588-12
Tervezés és technológia

Technológia

Szaktörténet

Stílustan és
szaktörténet

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit

x

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakmatörténeti
ismereteit
alkalmazza
szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel dokumentál,
archivál és prezentációt készít, bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfolióját

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

alapanyagait, és

Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
feladataiban alkalmazza

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti
ismereteit
alkalmazza
a
tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatokat
lá
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges
eszközrendszert
legfontosabb

x

x

x

Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz részt

Alkalmazza szakmája
segédanyagait

x

szakma

i

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
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Az információgyűjtés menete, formái
hagyományos és számítógépes módszerekkel
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai,
menete
Motívumkeresés,
gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok
készítése
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső
látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok
megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes
használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és
fenntartásának alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási
módjai

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

8. Stílustan és szaktörténet

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

8.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok,
stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására.
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti
ismereteinek elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján
felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz
kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal
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8.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

8.3.

Témakörök

8.3.1. Stílustan
Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik
Képzőművészeti alkotások elemzése
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, határterületeik
8.3.2. Szaktörténet
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Egyéni
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pontosítása)

x
x
x
x
x

x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
9. Technológia
•

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

9.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések
megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési
lehetőségei, szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1. Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
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Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
9.3.2. Eszközismeret
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x
x

x
x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
10. Tervezés és gyakorlat

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

10.1.

A tantárgy tanításának célja
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési
és kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló
tervezési feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek
gyakorlati előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására

10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.

Témakörök

10.3.1. Tervezés
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
10.3.2. Anyag- és eszközhasználat
Tradicionális és korszerű eszközök használata
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Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési
jelzésrendszerének megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
10.3.3. Műhely- és műteremhasználat
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a
zavartalan munkavégzéshez
10.3.4. Kivitelezés
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési
folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

x
x
x
x

x
x
x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése szóban
felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Osztálykeret

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x
x

x
x
x

x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
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A 10638-12 azonosító számú,
Kiadványszerkesztés előkészítése megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10638-12 azonosító számú, Kiadványszerkesztés előkészítése
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Pixelgrafikus
programok

Kiadványszerkesztő
programok

x

Vektorgrafikus
programok

x

Segédprogramok
használata

Tipográfia
és nyomtatási technológiák

Kiadványszerkesztés
programjai gyakorlat

Kiadványszerkesztés
dokumentumai

Kiadványszerkesztés
programjai

10638-12

Kiadványszerkesztés előkészítése

A kiadványszerkesztés
eszközrendszere

Kiadványszerkesztés
alapismeretek

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Feladatot kreatív módon közelít meg, értelmez, pontosít,
írásban rögzít, részekre bont, ütemtervet készít
Forrásanyagot, információt gyűjt, koncepciót alakít ki, tervet,
vázlatot, makettet, vagy 3D digitális modellt készít
Szükség szerint a részfeladatokra (fotózás, dobszkenner
használata, levilágítás, proof készítés) alvállalkozókat bevon

x
x

A feladathoz a háttértáron elegendő üres helyet biztosít,
könyvtárszerkezetet kialakít

x

A megrendelőtől kapott papír alapú és elektronikus bemeneti
adatokat (szöveg, kézirat, fotók, rajzok, vázlatok, minőségi,
tipográfiai elvárások) rendszerezi, minőségüket ellenőrzi,
pótlást kér

x

Megrendelővel szedési utasítást, tipográfiai leírást, grafikai
tervet egyeztet
Betűtípusokat választ, ellenőrzi a szükséges karakterek
meglétét, hiányzókat pótolja

x
x

x

Figyelembe veszi a nyomdai minőségbiztosítási előírásokat

x

Együttműködik a követő technológiai munkaterületekkel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Programokat telepít, lemezkarbantartást, vírusirtást végez

x

Interneten fájltranszfert végez, internetes eszközöket használ

x

FTP szervert kezel

x

Megrendelővel, alvállalkozókkal, belső munkatársakkal
kapcsolatot tart
Szakelméleti ismereteit alkalmazza tervezési és kivitelezési
munkájában

x
x

Technikai, technológiai eszközrendszerét szakmai
feladataiban alkalmazza
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfólióját

x

x

x
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SZAKMAI ISMERETEK
Ügyfélkezelés

x

Operációs rendszer, fájlműveletek

x

x

Kézirat, nyomdai eredetik jellemzői, velük szemben
támasztott minőségi elvárások

x
x

Klasszikus és modern tipográfia irányelvei, szabályai, részletei
Betűismeret, betűkezelő, betűszerkesztő programismeret

x
x

x

Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai

x

Papírfajták, szabványos papír-, tasak- és borítékméretek

x

Nyomdai méret- és mértékrendszerek, terjedelem- és
súlyszámítások

x

Internet használat (keresés, levelezés csatolt fájlokkal, FTP)

x

Formakészítés technológiai lehetőségei

x

x

x

x

x

Nyomtatás technológiai lehetőségei

x

x

x

x

x

Kötészet technológiai lehetőségei

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Számítógépes szövegszerkesztés, táblázatkezelés

x

x

x

Szakmai nyelvhasználat

x

x

x

x

x

x

x

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai rajz készítése
Manuális és elektronikus prezentáció

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kezdeményezőkészség
Határozottság

x

x

Tárgyalóképesség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Helyzetfelismerés

x

x

x

x

x
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11. Kiadványszerkesztés alapismeretek
11.1.
A tantárgy tanításának célja
Az írástörténet fejlődésének megismerése.
Nyomdabetűk kialakulásának megismerése
Betűosztályok, betűcsaládok, betűváltozatok ismerete.
Ismerje meg az információterjesztés fejlődését, jelentőségét.
Ismerje meg a szakma számítástechnikai hátterét.
Ismerje meg az írott és elektronikus média jelentőségét.
Betűkezelő és betűszerkesztő programok megismerése.
Ismerje meg az eredetik jellemzői, minőségi követelményeit.
Ismerje meg és alkalmazza a klasszikus és modern tipográfia irányelveit. Ismerje
meg a nyomdatermékek jellemzőit.
Ismerje meg a papírfajták, a szabványos papír-, tasak- és borítékméreteket.
Nyomdai méret- és mértékrendszerek megismerése.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.

Témakörök
11.3.1. A kiadványszerkesztés eszközrendszere

Számítástechnikai háttér, háttértárolók, perifériák
Betűkezelő, betűszerkesztő programismeret
Szövegszerkesztés programjai
Képfeldolgozás programjai
Kiadványszerkesztés programjai
11.3.2. .

Kiadványszerkesztés programjai

FTP- szerver, szövegszerkesztő programok
Prezentációkészítő programok
Betűkezelő és betűtervező programok
Vektor- és pixelgrafikus programok
Kiadványszerkesztés programok

1.3.4. Kiadványszerkesztés dokumentumai
Analóg és digitális szöveg- és képeredetik
Vektorgrafikus ábrák vázlatai
Tipográfiai leírások, oldaltervek
Megrendelés
Korrektúrák
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Forgatókönyvek, tördelési makettek
Tördelt fájlok, járulékos elemek
Digitális proof
PS, PDF, EPS, JDF fájlok
11.3.3. Tipográfia és nyomtatási technológiák
Nyomtatott és elektronikus kiadványtípusok
Klasszikus és modern tipográfia
Nyomtatási technológiák elvei
Magas-, mély-, sík-, szita-, flexo-nyomtatás
Digitális nyomtatás
Nyomathordozók fajtái, méreteik
Nyomathordozók szabványos méretei
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő szaktanterem
Kiadványszerkesztő tanműhely
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

x

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Szakmai rajz készítés tárgyról

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x
x

x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x
x

x
x
x

x
x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Kiadványszerkesztés programjai gyakorlat tantárgy
12.1.
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Alkalmazza a szakma számítástechnikai hátterét.
Betűkezelő és betűszerkesztő programok használatának megismerése.
Ismerje meg az eredetik jellemzői, minőségi követelményeit.
Ismerje meg és alkalmazza a klasszikus és modern tipográfia irányelveit. Ismerje
meg a nyomdatermékek jellemzőit.
Ismerje meg a papírfajták, a szabványos papír-, tasak- és borítékméreteket.
Nyomdai méret- és mértékrendszerek megismerése.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.

Témakörök

12.3.1. Segédprogramok használata
Számítástechnikai háttér
Perifériák használata
Colormenedzsment
Eszközök kalibrálása
Háttértárolók
Karakterfelismerő programok
Betűkezelő, betűszerkesztő programok
Szövegszerkesztő programok
Prezentáció készítő programok
Helyesírás-ellenőrző programok
Internet használat
FTP-szerver
12.3.2. Vektorgrafikus programok
A dokumentum beállítása
Vonalzók, segédvonalak, dokumentumrácsok
Eszközök, eszköztárak
Bezier-görbék
Ívek, sarokpontok, objektumok módosítása
Kijelölések
Színező, festő, rajzoló eszközök
Filterek, effektusok
Szövegkezelés
Képkonverziók
Színek, színátmenetek
Keret és háttérszínek
Rétegek, maszkok
A munka automatizálása
Színprofilok, színbeállítások
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A programok testre szabása
12.3.3. Pixelgrafikus programok
A dokumentum tulajdonságainak beállítása
Vonalzók, segédvonalak, dokumentumrácsok
Eszközök, eszköztárak
Varázspálca, tűréshatár
Kijelölések, histogramok, navigátor, history és infopaletta
Képek importálása, képformátumok
Színmódok, színmintavétel, színátmenetek
Ecsetek, filterek, effektusok
Keret- és háttérszínek
Rétegek, csatornák, görbék
Maszkolás, munka rétegekkel
Szövegkezelés
A munka automatizálása
Színbeállítások mentése, betöltése
Színprofilok, színbeállítások
A programok testre szabása
12.3.4. Kiadványszerkesztő programok
Kiadványszerkesztés programjai
A dokumentum beállítása
Oldalak és könyvek
Vonalzók, segédvonalak, dokumentumrácsok
Eszközök, eszköztárak
Könyvtárak és szövegrészek
Pixeles és vektoros képkezelés, vágógörbék
Rétegek
A munka automatizálása
Szöveg- és objektumstílusok
Kiadványszerkesztő programok tipográfiai lehetőségei
Színprofilok, színbeállítások
A programok testre szabása
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő szaktanterem
Kiadványszerkesztő tanműhely
Grafikai stúdió
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási
módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

SZVK 6.1‒6.14
x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x

x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
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6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.

12.6.
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Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai minták elemzése
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10639-12 azonosító számú,
Szöveg- és képfeldolgozási feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
10639-12
azonosító
számú,
Szövegés
képfeldolgozási
feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Vektor- és pixelgrafikus képek
készítése

Képfeldolgozás
gyakorlat

Képek digitalizálása,
képkonverziók

Autotípia,
direkt színek

Képfeldolgozás
Képdigitalizálás,
képmódok, fájlformátumok

x

Járulékos
és speciális elemek

x

Szövegfeldolgozás
gyakorlat

Szövegbevitel,
szövegrészi tagolások

Helyesírás és tipográfia,
korrektúra

10639-12
Szöveg- és képfeldolgozási feladatok

Szövegeredetik,
szövegformázás szabályai

Szövegfeldolgozás

FELADATOK
Szövegeredetit ellenőriz
Helyesírást ellenőrző programot futtat

x

Szöveget formáz

x

Korrektúra levonatot készít

x

Korrektúrát végrehajt

x

x

Adatarchiváló eszközöket kezel

x

Postscript/PDF állományt ír

x

x

x

x

x

Postscript/PDF állományt kezel

x

x

x

x

x

Adatállományt archivál

x

x

x

x

Adatmásoló és tömörítő szoftvereket kezel

x

x

x

x

Képdigitalizáló, pixelgrafikus programot kezel

x

x

Vektorgrafikus programot kezel

x

x

Pixeles képet készít

Analóg képet digitalizál(tat)

x

x

x

Vázlat alapján vektoros rajzot készít

x

x

Pixeles képről vektoros rajzot készít

x

x

Digitális illusztrációt programfájlból kiemel

x

x

Képet retusál, digitális képekből újat állít elő (montázs)

x

x

Digitális képet kiadványhoz igazít (méret, színmód, felbontás,
színprofil, tömörítés, fájlformátum)

x

x

Illusztrációt az interneten küld, fogad
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Vektoros rajzot kiadványhoz igazít (színmód, színprofil,
fájlformátum)

x

x

Illusztrációt nyomtatási eljáráshoz igazít, nyomtat

x

x

Illusztrációk munka- és kiadványhoz exportált fájljait
háttértáron külön kezeli

x

Megrendelővel, belső munkatársakkal kapcsolatot tart

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Munkatáska kezelése

x

x

Szövegeredeti típusok, kéziratban megadott előírások,
forgatókönyv

x

x

Mértékrendszerek, átváltások, nyomdai mértékrendszerek
alkalmazása

x

Szövegformázási szabályok

x

Szedőnyelvtan, szedési szabályok

x

Korrektúrajelek alkalmazása, korrektúrafordulók

x

A betűk csoportosítása, betűcsaládok, betűváltozatok, betűk
keverhetősége

x

Tipográfiai hatáskeltők

x

Betű, sor, sorcsoport, bekezdés

x

Hasábok, szedéstükör, margók

x

Grafikai elemek a nyomtatványokon

x

Helyesírás ellenőrző programok

x

x

Könyv, folyóirat és napilap tipográfiai jellegzetességei

x

Akcidens és ügyviteli nyomtatványok tipográfiai
jellegzetességei

x

Csomagolóanyagok tipográfiai jellegzetességei

x

Digitális fényképezőgépek tulajdonságai, beállításai,
használatuk

x

Digitalizáló program működése, beállításai

x

Szkennerek fajtái, működésük

x

Pixel- és vektorgrafikus programok

x

Szövegszerkesztő, prezentációkészítő és PDF fájlkezelő
program

x

x

A fotó, a képpont jellemzői, gradációs görbe, reflexió,
transzmisszió

x

Opacitás, denzitás, árnyalati terjedelem, autotípia

x

x
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A szín fogalma, jellemzői, additív és szubtraktív színkeverés

x

Színhőmérséklet, színmérés, színmódok, képformátumok

x

Színrendszerek (CIE, RGB, CMYK)

x

Direkt színek, fizikai színminták, színmélység, színmérés

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kiadványszerkesztő programok kezelése

x

x

x

x

Idegen nyelvű szöveg másolása, írásjelek, elválasztások
alkalmazása idegen nyelvekben

x

x

x

x

Tíz ujjas gépelés

x

Digitalizáló programok és digitális fényképezőgépek kezelése

x

x

x

x

Színkezelő modulok használata

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

x

x

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvhelyesség

x

x

x

Határozottság

x

x

x

Kapcsolatfenntartó készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Intenzív munkavégzés
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13. Szöveg-feldolgozás
13.1.
A tantárgy tanításának célja
A szövegfeldolgozó programok megismerése.
A szövegimportálás és a szakszerű szövegbevitel elsajátítása.
Az alkalmazott fontok tulajdonságainak megismerése.
A szövegfájlok konvertálása és a szövegfájlok típusainak megismerése.
Betűtípusok, betűméretek és sortávolságok beállítása.
Szövegrészi tagolások, címek, címrendszerek esztétikus kialakítása.
A klasszikus és modern tipográfia alkalmazásának elsajátítása.
Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek jellemzőinek megismerése.
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13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

13.3.

Témakörök

13.3.1. Szövegeredetik, szövegformázás szabályai
Szövegeredetik típusai
Szövegfájl típusok
Pixelfontok, vektorfontok, Bezier-görbék, Open type
Betűtípusok, betűváltozatok
Kurrens és verzálbetű, kiskapitális
Szóközök, írásjelek
Behúzás, kimenet
Zárásmódok
Iniciálé, szövegközti kiemelések
Felsorolás, számozás, tabulátorok
Háttér, keretek, automatikus formázás
Stílusok és formázás
Kivágás, vágólapra helyezés, irányított beillesztés
Mentés, mentés másként
Nyomtatás, nyomtatási kép
13.3.2. Helyesírás és tipográfia, korrektúra
Helyesírás-ellenőrző programok
MTA helyesírás szabályai
Tulajdonnevek írása
A szövegszedés szabályai
Írásjelek, (-) diviz, (–) félkvirt mínusz, (—) kvirt mínusz
A vizuális média típusai
Nyomtatott és elektronikus sajtó
A tipográfia építő elemei
Tipográfiai hatáskeltők
Tipográfiai arányok
Színek mint hatáskeltők
Korrektúratípusok.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő szaktanterem
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
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Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz elemzés, hibakeresés

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Vizsgálati tevékenységek körében

x
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7.1..
8.
8.1.
8.2.

Technológiai minták elemzése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Szöveg-feldolgozás gyakorlat
14.1.
A tantárgy tanításának célja
A szövegfeldolgozó-programok használata.
A szövegimportálás és a szakszerű szövegbevitel alkalmazása.
Pixeles és vektoros fontok használata.
Szövegfájlok konvertálása.
Betűtípusok, betűméretek és sortávolságok beállítása.
Szövegrészi tagolások, címek, címrendszerek esztétikus kialakítása.
A klasszikus és a modern tipográfia alkalmazása.
Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek használata.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.

Témakörök

14.3.1. Szövegbevitel, szövegrészi tagolások
A dokumentum méretének beállítása
Margók, hasábok, oldaltükrözés
Gyors és hibátlan szövegbevitel
Karakterfelismerő programok
Helyesírás-ellenőrzés beállítása
Betűméret, sortávolság, behúzás, kimenet
Ligatúrák használata
Zárásmódok
Tabulátorok, keretek, szegélyek
Kiemelések, szövegrészi tagolások egységessége
Lídek, iniciálék
Címek, címrendszerek
Színek
Mentés, nyomtatás
Szövegfájlok konvertálása
14.3.2. Járulékos és speciális elemek
Címoldalak, címnegyedek
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Mottó, ajánlás
Jegyzetek, tartalomjegyzékek
Név- és tárgymutatók
Versek, színdarabok
Táblázatok, grafikonok
Matematikai, fizikai és kémiai képletek
Akszidenciák, plakátok
Hangjegyek, kották
Sakkdiagramok
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő tanműhely
Grafikai stúdió
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
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Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14
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1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7..
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

SZVK 6.1‒6.14
x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
x

x

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Képfeldolgozás
15.1.
A tantárgy tanításának célja
Ismerje meg az analóg képek digitalizálásának folyamatát.
Sajátítsa el a pixeles képek módosításának lehetőségeit.
Ismerje meg a pixeles képek méretezését, színmódjait, felbontását, színprofilok
alkalmazását.
Ismerje meg a pixeles képek, tömörítését, fájlformátumait.
Ismerje meg a vektorgrafikus programot alkalmazásának korlátait.
Sajátítsa el a vektorgrafikus ábrák színmódjának, színprofiljának beállításait.
Legyen képes vektoros rajzok és pixeles képek jellemzőinek beállításaira,
konverzióra.
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

15.3.

Témakörök
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15.3.1. Képdigitalizálás, képmódok, fájlformátumok
Szkennerek fajtái, működésük
Digitális fényképezőgépek működése
Digitalizálás folyamata, beállításai
Képek retusálása, módosítása, montázs
A digitális kép színmódjának, színprofiljának, felbontásának meghatározása
Vektoros és pixeles képek fájlformátumai
15.3.2. Autotípia, direkt színek
Az autotípia fogalma, szükségessége
Rácspont kialakulása
Rácstípusok, rácsozási eljárások
Rácspont, rácsállandó
Rácselforgatás, moaré
Színrendszerek, direkt színek
Direkt színek konvertálhatósága
CMYK és direkt színek rácsszögei
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő szaktanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.
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Információ feldolgozó tevékenységek

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai minták elemzése

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

SZVK 6.1‒6.14

SZVK 6.1‒6.14
x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Képfeldolgozás gyakorlat
16.1.
A tantárgy tanításának célja
Analóg képek digitalizálása.
Pixeles képek módosítása.
Pixeles képek méretezése.
Pixeles képek színmódjának, felbontásának és színprofiljának beállítása.
Pixeles képek tömörítése, fájlformátumának beállítása.
Vektorgrafikus programok alkalmazásának lehetőségei.
Vektorgrafikus ábrák színmódjának, színprofiljának beállítása.
Vektoros rajzok és pixeles képek konverziója.
16.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

16.3.

Témakörök

16.3.1. Képek digitalizálása, képkonverziók
Sík-, film- és dobszkenner használata
Ránézeti és átnézeti eredetik digitalizálása
Digitális fényképezőgép használata
Digitális képfájl-formátumok
Képfájl konverziók lehetőségei, korlátai
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16.3.2. Vektor- és pixelgrafikus képek készítése
Munka digitális képekkel
Retus, montázs, képmanipuláció
Színmód, felbontás, színprofil, méret beállítása
Vektoros rajz készítése
Bezier-görbék, objektumok, színhasználat
Minták készítése és alkalmazása
Rétegek, maszkok, vágógörbék
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő szaktanterem, tanműhely
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
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Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Vektoros rajz készítése leírásból
Csoportos munkaformák körében

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
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4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10640-12 azonosító számú,
Tördelés, nyomdai előkészítés megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10640-12 azonosító számú, Tördelés, nyomdai előkészítés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kimeneti elemek
létrehozása, archiválás

Kilövés, nyomtatás

Kép-szöveg integráció
gyakorlat
Kimenetek
A kiadvány
alkotóelemeinek
konvertálása
Tördelés és korrektúra
elvégzése

10640-12
Tördelés, nyomdai előkészítés

Tördelési szabályok

Tördelési
dokumentumok
Klasszikus és modern
tipográfia

Kép-szöveg
integráció

FELADATOK
Ábrákat, képeket méretez, dönt, forgat, tükröz
Kereteket és effektusokat alkalmaz
Szedési utasítás, tipográfiai leírás, grafikai terv,
forgatókönyv alapján a tipográfiai szabályok szerint tördel
Tipográfus, grafikus, korrektor számára tördelt anyagot
küld
A tördelt korrektúrában jelölt hibákat javít
Digitális proofot készít
A tördelt fájlt menti, imprimatúrára küldi
Ellenőrzi a kiadvány dokumentumait
Ellenőrzi a szöveg- és képformátumokat, a rácssűrűséget
Elkészített adatállományt EPS, PDF, JDF formátumba
konvertál
Mentett adatállományt formakészítés, CTP, digitális
nyomda részére továbbít
Tördelt fájlból PS-t vagy PDF-et ír screen, print és press
minőségben
Tördelt anyagot grafikusnak, tipográfusnak,
megrendelőnek elküld, forgatót nyomtat
A press minőségű PDF-et a technológiai leírás és kilövés
szerint levilágíttatja
Levilágított színkivonati filmeket ellenőriz (CMYK és direkt
színek)
A kiadvány dokumentumait és összes digitális állományát
archiválja
Forgatót, digitális proofokat, levilágított színkivonati
filmeket vagy press minőségű PDF fájlokat megrendelőnek,
nyomdának átad
Megrendelővel, belső munkatársakkal kapcsolatot tart

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Fájlkonverzió
Betűtípusok felismerése
A klasszikus és modern tipográfia elvei, szabályai
Oldalalkotó és díszítő elemek alkalmazása
Tipográfiai arányok alkalmazása
A tördelés folyamata, programjai, szabályai
CMYK és direkt színek használata
Színellenőrző eljárások, színprofilok kezelése
Színes nyomtatók fajtái, működésük, beállításaik
Színre bontás, a színegyensúly beállítása
Digitális rácsképzés (felbontás, rácsozási mód, rácssűrűség,

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
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rácspont alak)
Nyomtatható árnyalatok száma, moaré, rácselforgatás
Elektronikus színkivonat készítés
Digitális CMYK számítás, színhelyesbítés, pont-terülés,
árnyalat-visszaadás
Színvisszavétel, élesítés, alátöltés, felülnyomás
Kilövés, nyomtatás kilövés szerint
Nyomtatás fájlba, digitális proof készítése
PS, PDF és JDF fájl írása
Digitális montírozás, levilágítás
Forgató nyomtatása, imprimálás
Archiválás, munka átadása
FTP szerver használata

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Tördelőprogramok kezelése
PDF-kezelő programok alkalmazása
Színkezelő modulok használata
Nyomtatási beállítások, nyomtatás
Olvasott szakmai szöveg megértése

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság

x

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

Megbízhatóság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Meggyőzőkészség
Nyelvhelyesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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17. Kép-szöveg integráció
17.1.
A tantárgy tanításának célja
A klasszikus és modern tipográfia alkalmazásának elsajátítása.
Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek jellemzőinek megismerése.
Ismerje meg a tördelés folyamatát, programjait, szabályait.
Ismerje meg a CMYK és direkt színek alkalmazását.
Színkezelő eljárások, színprofilok megismerése.
Digitális rácsképzés módszerének elsajátítása.
Felbontás, rácsozási mód, rácssűrűség, rácspont alak jellemzőinek használata.
Színvissszavétel, élesítés, alátöltés, felülnyomás lehetőségeinek megismerése.
17.2.
17.3.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Témakörök

17.3.1. Tördelési dokumentumok
Kép- és szövegeredetik
Szedési utasítás, tipográfiai leírás
Grafikai terv
Forgatókönyv, oldaltükör, layout
Kép- és szövegkorrektúrák
Tördelt korrektúra
Imprimatúra, utánnéző
17.3.2. Klasszikus és modern tipográfia
A klasszikus tipográfia elvei, építkezése
A klasszikus tipográfia elemei, hatáskeltői
A modern tipográfia elvei, építkezése
A modern tipográfia elemei, hatáskeltői
A tipográfiai arányok alkalmazása
17.3.3. Tördelési szabályok
Szedéstükör, hasábok
Címek, címrendszerek
Objektum-, szín-, printstílusok
Karakter- és bekezdésstílusok
Oldalalkotó elemek térközei
Fattyúsor, soregyen
Járulékos és speciális elemek
17.3.4. Kimenetek
Imprimatúrák, utánnézők, revíziók
Digitális proofok
Színkezelési beállítások
PS, EPS, PDF és JDF fájlok
Forgatókönyv
Archiválás
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17.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadvány-szerkesztő szaktanterem

17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
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Osztálykeret

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Szakmai rajz készítés tárgyról
Vektoros rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében

Csoportbontás

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
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4.1.

17.6.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

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

18. Kép-szöveg integráció gyakorlat
18.1.
A tantárgy tanításának célja
Egyre bonyolódó feladatokon keresztül legyenek képesek a következőkre:
A klasszikus és modern tipográfia alkalmazása digitális és nyomtatott
kiadványokban.
Az oldalalkotó, tipográfiai és hatáskeltő elemek alkalmazása kiadványokban.
A tördelés folyamatának, programjainak, szabályainak alkalmazása
kiadványszerkesztő programokban.
A CMYK és direkt színek használata kiadványokban.
Színkezelő eljárások, színprofilok alkalmazása kiadványokban.
Digitális rácsképzés módszerének használata kiadványszerkesztő
programokban.
Színvissszavétel, élesítés, alátöltés, felülnyomás lehetőségeinek alkalmazása
kiadványokban.
18.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

18.3.

Témakörök

18.3.1. A kiadvány alkotóelemeinek konvertálása
A szükséges betűtípusok, -változatok ellenőrzése, hiányzó karakterek pótlása,
elkészítése
Kenyérbetű jellemzőinek beállítása a szövegközi kiemelések meghagyásával
Vektoros illusztrációk RGB színeinek CMYK-ra konvertálása, direkt színek
meghagyása
Vektoros illusztrációk EPS formátumra konvertálása a felhasznált betűtípusok
beemelésével
Pixeles illusztrációk felbontásának ellenőrzése, színmódjának, színkezelésének
beállítása
18.3.2. Tördelés és korrektúra elvégzése
Szedési utasítás, tipográfiai leírás, grafikai terv tanulmányozása, szellemének és
részleteinek megismerése, megtanulása
Layout, mesteroldali elemek elkészítése, mesteroldalak használata
Soregyen beállítása, használata
Szöveg folyatása, kenyérszöveg jellemzőinek beállítása, kiemelések megtartása
Karakter- és bekezdésstílusok kialakítása, használata
Alárendelt szöveg jellemzőinek beállítása
Járulékos részek (címnegyedív, tartalomjegyzék, mottó, köszönet-nyilvánítás,
előszó, utószó, tárgy- és névmutatók, jegyzékek) tördelése
Pagina kialakítása, behozás, kihajtás, fattyúsor megszüntetése
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Illusztrációk, képek, rajzok, ábrák, grafikonok beemelése, elhelyezése az
oldalon, vágógörbék alkalmazása, kifutó használata
Díszítő elemek (vonal, keret, tónus, színes folt, iniciálé, körzet) alkalmazása
Tördelési korrektúra, hibajavítás
18.3.3. Kilövés, nyomtatás
Japán hajtás ‒ egyoldalas nyomtatás
Egyszeres hajtású ív kilövése ‒ kétoldalas nyomtatás
LA4 lap hat oldalának kilövése, nyomtatása
Irkafűzés kilövése, nyomtatása
Kétszeres hajtású ív kilövése, nyomtatása
Háromszoros hajtású ív kilövése, nyomtatása
Kiadványok makettjeinek elkészítése az oldalak kilövése és nyomtatása
18.3.4. Kimeneti elemek elkészítése, archiválás
32 óra/32+8 szabadóra
A kiadvány egészének, egyes részeinek nyomtatása imprimatúra, utánnézés,
revízió céljára
Digitális proofok nyomtatása a kért oldalakról
Forgatókönyv nyomtatása a teljes munkáról vágó- és illesztő jelekkel
PS, EPS, PDF, JDF fájl írása a szükséges beállításokkal, a kívánt minőségben
A projekt összes anyagának archiválása
18.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Kiadványszerkesztő szaktanterem

18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
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Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
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1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.

6.1.
7.
7.1.
7.2.

18.6.

Osztálykeret

1.3.

Csoportbontás

1.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakmai rajz értelmezése
Szakmai rajz készítése leírásból
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Vizsgálati tevékenységek körében
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

Egyéni
1.
1.1.

pontosítása)

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x
x

x
x

x
x

SZVK 6.1‒6.14
SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

x

x

x

SZVK 6.1‒6.14

A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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54 213 02 Kiadványszerkesztő megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye
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sorszámú Kiadványszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
3.1.1.
3.1.2.

FEOR
száma
2715

3.1.3. 7231

B

C

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Könyv- és lapkiadó
szerkesztője

Kiadványszerkesztő

Nyomdai előkészítő

Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
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3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi
szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai
elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni
szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő
igényeinek összehangolásával
a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani
az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
a PS vagy PDF fájlt levilágítani, levilágíttatni
a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni, készíttetni
az előkészített anyagról forgatót nyomtatni
a kész anyagot és tartozékait archiválni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 213 03
Korrektor
szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10587-12
10588-12
10638-12
10639-12
10640-12
11498-12
11499-12
11500-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Művészeti vállalkozások működtetése
Tervezés és technológia
Kiadványszerkesztés előkészítése
Szöveg- és képfeldolgozási feladatok
Tördelés, nyomdai előkészítés
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
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Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati és szóbeli
10587-12
Művészeti vállalkozások
szóbeli
működtetése
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
10638-12
Kiadványszerkesztés
gyakorlati
előkészítése
10639-12
Szöveg- és képfeldolgozási
gyakorlati, szóbeli
feladatok
10640-12
Tördelés, nyomdai előkészítés
gyakorlati, szóbeli
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
írásbeli
épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi
egészség
és írásbeli
biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaremeket kiállított formában láthatja a vizsgabizottság. A vizsgán digitális
prezentációval kerül bemutatásra (koncepció, vázlatok, tervek, kész munka) a kritikus, jellemző, érdekes
részletek kinagyításával, magyarázatával
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %
A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja

547

KIADVÁNYSZERKEZSTŐ SZAKKÉPESÍTÉS
A vizsgafeladat ismertetése: Folyóirat oldalpár tervezése és kivitelezése kiadványszerkesztő programban.
Adott a szöveg és a képeredetik
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20 %
A vizsgafeladat időtartama: 225 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kiadványszerkesztő szakmai ismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból
húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
- Nyomdai eredetik jellemzői
- Nyomdai méret- és mértékrendszerek
- Betűtípusok rendszerezése
- Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai
- Szövegfeldolgozás, szövegformátumok
- Kép-szöveg integráció
- Klasszikus és modern tipográfia
- Kiadványszerkesztő programok
- Színtani alapfogalmak
- Színkeverés
- Színrendszerek, színmódok
- Színmérés
- Vektor- és pixelgrafikus programok
- Képfeldolgozás, képformátumok
- Autotípia, rácstípusok
- Papírfajták
- Formakészítés technológiai lehetőségei
- Kimenetek
- Nyomtatási technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható
minőségű mappa formában is elő kell állítani.
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
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A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Kiadványszerkesztői munka végzésére alkalmas számítógépes
hálózat szerverrel

6.3.

Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel-, vektorgrafikus és
kiadványszerkesztő programok)

6.4.

Internet hozzáférés

6.5.

Szkenner A/4, A/3

6.6.

Színes PostScript nyomtató A/3

6.7.

Színes tintasugaras nyomtató A/3+

6.8.

Projektor, vetítő vászon

6.9.

Digitalizáló tábla

6.10.

Pantone skálák

6.11.

Színkalibráló eszköz

6.12.

Színmérő eszközök

6.13.

Proofkészítő eszköz

6.14.

Iskolai tábla

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 810 01 FOTOGRÁFUS
ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint az XXIX. OPTIKA ÁGAZATHOZ
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) a XXIX. Optika ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen
vonatkozik:
I.

54 725 01 Látszerész és fotócikk-kereskedő
54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
VII.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 810 01
A szakképesítés megnevezése: Fotográfus és fotótermék-kereskedő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások
Ágazati besorolás száma és megnevezése:

XXIX. Optika

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30%
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Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően
105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: Pályaalkalmassági követelmények: X.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
Fotótechnika

Szakképesítés/Szakképzettség
3713 Fényképész, Alkalmazott fotográfus

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak:
Nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
Nincs
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A 11500-12 azonosító számú,
Munkahelyi gészség és biztonság megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezeti
hatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztonsága

Munkavégzés személyi
feltételei

Munkahelyek
kialakítása

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

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

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
hátrányos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

x

x

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése

x

Biztonsági szín- és alakjelek

x

Olvasott szakmai szöveg megértése
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x

x

x

x

x

x

x
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szabálykövetés

x

x

Felelősségtudat
x

x
x

Döntésképesség
Visszacsatolási készség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x

x

Irányíthatóság

x

x

Irányítási készség

x

x

Rendszerező képesség

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

Helyzetfelismerés

x

x

x
x

x
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7. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy
1.37.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.
1.38.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.39.

Témakörök

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
1.3.2. Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése
Raktározás
Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések,
feliratok,
biztonsági
szín-és
alakjelek.
Hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A
munkavállalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a
munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkozási megbetegedések.
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.40.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

1.41.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.41.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.1

magyarázat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek, munkavédelmi
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

1.41.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
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(ajánlás)

1.
1.1.
2.

2.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

1.42.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A
11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

szakmai

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12 Foglalkoztatás II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései

x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
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Logikus gondolkodás

x

x

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x
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8. Foglalkoztatás II. tantárgy
8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1. Munkajogi alapismeretek
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.
8.3.2. Munkaviszony létesítése
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.

8.3.3. Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
8.3.4. Munkanélküliség
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

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

565

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A 11498-12 azonosító számú,
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkavállalói
szókincs

x

x

x

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír

x
x

x
x

x
x

x
x

állásinterjún részt vesz

x

x

x

x

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

Nyelvtani
rendszerezés 1

Nyelvtani
rendszerezés 2

Foglalkoztatás I.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti
munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése,
használata

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
x

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai

x

x

x

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű
szavak, szókapcsolatok

x

a munkakör alapkifejezései

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett
mondatokban

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

Deduktív gondolkodás

x

567

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS

34. Foglalkoztatás I. tantárgy
3.37. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.38. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.39. Témakörök
3.5.3. Nyelvtani rendszerezés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket
átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy
az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó
kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá
alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre
összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidőAz
egyeztetést.
igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
3.5.4. Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos
ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított
nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket
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tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak
pontos
használatának
elsajátításával
olyan
egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy
az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes
legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
3.5.5. Nyelvi készségfejlesztés
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés
is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
3.5.6. Munkavállalói szókincs
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni
kifejezetten
szakmai
vonatkozással.
Képes
lesz
a
munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az
alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz
és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz
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arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és
értelmezze.
3.40. A képzés javasolt helyszíne
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
3.41. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.
3.5.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

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

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú feladatmegoldás
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A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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3.5.12. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

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

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélírás
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

3.42. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10039-12 azonosító számú,
Művészetelméleti és szakrajzi feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10039-12 azonosító számú, Művészetelméleti és szakrajz feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kiállítás, installáció,
prezentáció készítés

Szakrajz gyakorlat

Szaktörténet

Ábrázolási gyakorlat

Szakrajz

Népművészeti
alapismeretek

10039-12 Művészetelméleti és szakrajz
feladatok

Művészettörténeti
alapismeretek

Művészettörténet

FELADATOK
Szakmai rajzot készít

x

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit szabadkézi
rajzban, műszaki rajzban, geometriai ábrázolásban, ill.
digitális eszközöket használva jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti,
népművészeti, szakmatörténeti és művészetelméleti
ismereteit

x

x

x

x

x

Manuális és digitális eszközökkel kiállítást, installációt,
prezentációt készit

x

SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai

x

Szakmatörténeti alapok
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók

x

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a
tónusképzés lehetőségei
Az ábrázolás különböző technikái

x

x

A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A komponálás szabályai

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai,
mozgása

x
x

x
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Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert
és egyedi technikák alkalmazása

x

x

A térábrázolás geometriai rendszerei

x
x

A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási
formák, átlényegítés, absztrakció

x

Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása,
számítógépes képfeldolgozás módja

x

x

x

x

Kiállítás, installáció, prezentáció készitésének módja

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti
értelmezése

korok,

műalkotások

elemzése,
x

Szakrajz olvasása, értelmezése

x
x

Szakmai rajz készítése
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Precizitás

x

x

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
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6.
4.1.

4.2.

Művészettörténet
A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló a művészettörténet, népművészet és
szaktörténet elsajátításával kellő megalapozottságra tesz szert ahhoz, hogy a
későbbiekben szakmai munkáját magas színvonalon végezze. Mindezen
tanulmányok biztosítják, hogy a vizuális kommunikációban jártas, korszerű
szakemberré váljon.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Irodalom, történelem, fotótörténet és fotótechnika történet

4.3. Témakörök
4.3.1. Művészettörténeti alapismeretek
A művészettörténet stíluskorszakai
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A komponálás szabályai
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
Az ábrázolás különböző technikái
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák
alkalmazása
A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
4.3.2. Népművészeti alapismeretek
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
Az ábrázolás különböző technikái
4.3.3. Szaktörténet
Szakmatörténeti alapok
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
Az ábrázolás különböző technikái
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.2.
1.3.
14.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Egyéni

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
szakrajz készítése leírásból
szakrajz készítés tárgyról
szakrajz kiegészítés

Osztálykeret

Sorszám

Csoportbontás

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x
x
x

x

x
x

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

5. Szakrajz

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

5.1.
A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló elképzeléseit, koncepcióját szabadkézi rajzban,
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vázlatokban, műszaki rajzban, ill. digitális eszközöket használva képes megjeleníteni. Képes
továbbá kiállítást tervezni, rendezni, digitális prezentációt készíteni.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, fotótörténet
5.3. Témakörök
5.3.1. Ábrázolási gyakorlat
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
Az ábrázolás különböző technikái
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása, számítógépes képfeldolgozás
módja
A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
5.3.2. Szakrajz gyakorlat
A komponálás szabályai
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
A térábrázolás geometriai rendszerei
A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása, számítógépes képfeldolgozás
módja
5.3.3. Kiállítás, installáció, prezentáció készítés
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Kiállítás, installáció, prezentáció készitésének módja
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
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Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
szakrajz készítése leírásból
szakrajz készítés tárgyról
szakrajz kiegészítés

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x
x
x
x
x

5.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10038-12 azonosító számú,
Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10038-12 azonosító számú, Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális
gazdasági feltételeiről
Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
Előkészíti a raktárat az áru fogadására, előkészíti a
visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket
Ellenőrzi
az
áruhoz
előírás
szerint
csatolandó
dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket

x
X

X
X

Készletre veszi az árut

X

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az
áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról

X

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan
gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti
kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés
ellenőrzéséről

X

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban

X

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit

X

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval
kapcsolatos szolgáltatásokról

X

Szaktanácsadással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát
készít
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x

x
x

Kereskedelmi egységek
működtetésének
szabályai

Áruforgalmi ismeretek

Vállalkozási és
munkajogi ismeretek

10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási
tevékenységek

Pénzforgalmi ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
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Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet

x

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati
jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az
árut

x

Intézi a fogyasztói reklamációkat

x

Betartja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi
és minőségbiztosítási szabályokat, higiéniai előírásokat

x
x

Betartja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat

x

Betartja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói
érdekvédelem előírásait
Megbízás alapján nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet a
biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően
Elemzi, értékeli a forgalom és a készlet alakulását

x

x
x
x

Megállapítja a leltáreredményt

x
SZAKMAI ISMERETEK

A különböző vállalkozási formák jellemzői

X

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai

X

A finanszírozás lehetőségei

X

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

X

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

X

Az árukihelyezés szabályai

X

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

X

A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása

X

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

X

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

X

Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás
befejezéséig

X

A fizettetés módja
A fogyasztói érdekvédelem alapvető
vevőreklamáció intézésének szabályai
Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

X

X

X
előírásai,

a

X
X
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A pénztárgépek használatának szabályai

X

Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői,
kezelésük szabályai

X

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok,
higiéniai előírások

X

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
Az
egyes
áruféleségekre
vonatkozó
környezetvédelmi követelmények

X

forgalmazási,
X

A pénzkezelésre vonatkozó szabályok

X

A számlázás, nyugtaadás szabályai

X

A munkaviszony jogi szabályozása

X

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó
szabályok

X

A forgalom és a készletek alakulásának, összetételének,
összefüggésének elemzéséhez alkalmazható mutatószámok

x

x

Mennyiségérzék

X

X

X

Szakmai nyelvű beszédkészség

X

X

X

Olvasott szakmai szöveg megértése

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság

X

X

X

X

Önállóság

X

X

X

X

Kapcsolatteremtő készség

X

X

X

X

Meggyőző készség

X

X

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás

X

X

X

X

Figyelemmegosztás

X

X

X

X

Helyzetfelismerés

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

6. Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
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6.1.

A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a
vállalkozásokkal és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban. Ismerje meg
a vállalkozások szabályozási környezetét, legyen tisztában az alapvető
munkajogi fogalmakkal és szabályokkal. Legyen tisztában a kereskedelmi
egységek működési szabályaival és az egyes kapcsolódó áruforgalmi,
pénzforgalmi tevékenységekkel.

6.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika
6.3. Témakörök
6.3.1. Vállalkozási és munkajogi ismeretek
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A vállalkozás létrehozásának feladatai
A finanszírozás lehetőségei
A munkaviszony jogi szabályozása
6.3.2. Áruforgalmi ismeretek
Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok
Az árukihelyezés szabályai
A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása
Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk
Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig
Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
6.3.3. Pénzforgalmi ismeretek
Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
A fizettetés módja
A pénztárgépek használatának szabályai
A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
A számlázás, nyugtaadás szabályai

6.4. Kereskedelmi egységek működésének szabályai
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai
Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
6.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
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(ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló

Osztálykeret

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma

Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x

x

x
x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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A 10037-12 azonosító számú,
A fotográfiai eszközök jellemzése megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10037-12 azonosító számú, A fotográfiai eszközök jellemzése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Képfeldolgozás

Felvételkészítés

Kiegészítők, tartozékok
használata

Fotográfiai ismeretek
gyakorlata

Fényképezőgépek
használata

Kiegészítők, tartozékok

Fényképezőgépek
működése

10037-12 A fotográfiai eszközök jellemzése

Felvételkészítési ismeretek

Fotográfiai ismeretek

FELADATOK
Bemutatja a fényképezőgépek (analóg, digitális)
működését, használatát
Fényképezőgépbe filmet, elemet, memóriakártyát ajánl,
cserél
Fényképezőgéphez kiegészítő cikkeket, objektíveket,
vakukat stb. ajánl
Fényérzékeny anyagokat forgalmaz, ajánl
Bemutatja a digitális képek megjelenítésének eszközeit,
használatát
Átveszi a fotó amatőr munkákat, az elkészült képekről –
felvétel készítési hibákról – igény szerint
felvilágosítást, tanácsot ad

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az analóg
története

(fényképező)gépek

működése,

kezelése,

x

Az analóg (fényképező)gépekhez használt filmek jellemzői
Az analóg (fényképező) gépekhez használt objektívek és
kiegészítőik főbb jellemzői
Az analóg gépekhez használt vakuk főbb csoportjai és
jellemzői
A digitális (fényképező) gépek működése, kezelése
A memóriakártyák főbb jellemzői, használata
A digitális (fényképező) gépek működéséhez szükséges
elemek és akkumulátorok főbb jellemzői
A digitális (fényképező) gépekhez használt objektívek és
kiegészítőik főbb jellemzői
A digitális (fényképező) gépekhez használt vakuk főbb
csoportjai és jellemzői
A fényképek elkészítéséhez használt pozitív anyagok
jellemzői
A
digitális
felvételek
megtekintésére
szolgáló
berendezések használatának szabályai
A digitális felvételek kidolgozásának eszközei és módjai
Számítógépek és perifériák használatának módja

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
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Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai idegen nyelvű beszédkészség
Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség

x

x

x

x

x
x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelemmegosztás
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x

x

x

x

x
x
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7. Fotográfiai ismeretek

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

7.1.
A tantárgy tanításának célja
Ezt az elméleti tárgyat sikeresen elvégző tanuló ismeri a különböző fotográfiai eszközök
technikai jellemzőit, működésük módját és a fotótechnika történetét. Fotótörténeti és
fotóesztétikai ismeretei képessé teszik arra, hogy munkáját igényesen lássa el.
7.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
történelem, matematika, fizika, kémia, rajz, művészettörténet
7.3. Témakörök
7.3.1. Fényképezőgépek működése
Az analóg fényképezőgépek működése, kezelése, története
A digitális fényképezőgépek működése, kezelése
A fényképezőgépek csoportosítása különböző szempontok szerint. Pl.: felhasználási
terület, zárszerkezet, kereső.
Fotótechnika történet
7.3.2. Kiegészítők, tartozékok
Az analóg (fényképező) gépekhez használt filmek jellemzői
Az analóg (fényképező) gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői
A digitális (fényképező) gépek működése, kezelése
A memóriakártyák főbb jellemzői, használata
A digitális (fényképező) gépek működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok főbb
jellemzői
A digitális (fényképező) gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői
Mesterséges fényforrások, vakuk főbb csoportjai és jellemzői
Műtermi eszközök használatának módja
A digitális felvételek megtekintésére szolgáló berendezések használatának szabályai
A digitális felvételek kidolgozásának eszközei és módjai
Számitógépek és perifériák használatának módja
7.3.3. Felvételkészítési ismeretek
A komponálás alapesetei
Mélységélesség, bemozdulás
Fénymérési módok
Tónusterjedelem, dinamikai tartomány
A fotográfia nyelvi ismerete, önálló értelmezési lehetőségei
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

592

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
szakrajz készítése leírásból
szakrajz készítés tárgyról
szakrajz kiegészítés

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x
x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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8. Felvételkészítés gyakorlata

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

8.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló a technika elsajátítása és helyes használata során megtanulja kiválasztani a
megfelelő eszközöket saját mondanivalójának kifejezése, vagy az alkalmazott fotográfiai
feladat érdekében. A tanuló technikai jellemzők alkalmazása során megtanulja a
fotótörténet és a fotóesztétika megfelelő alkalmazását.
8.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
matematika, fizika, kémia, rajz, művészettörténet
8.3. Témakörök
8.3.1. Fényképezőgépek használata
Az analóg (fényképező) gépek működése, kezelése
A digitális (fényképező) gépek működése, kezelése
Különböző formátumú fényképezőgépek használata
Mozgókép kamerák használata
Egyéb képalkotó eszközök használata
8.3.2. Kiegészítők, tartozékok használata
Fotográfiai filmek használata
Az analóg (fényképező) gépek objektívei
A digitális (fényképező) gépek működése, kezelése
Memóriakártyák használata
A digitális (fényképező) gépek működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok
használata
A digitális (fényképező) gépek objektíveinek használata
Mesterséges fényforrások, vakuk használata
8.3.3. Felvételkészítés
Portré, csoportkép készítése műteremben
Tárgyfotó készítése műteremben
Dokumentalista felvételek készítése
A fénymérés módozatainak gyakorlati megismerése
Technikai problémák megoldásai a fényképezés gyakorlatában
A fotográfia nyelvi ismerete, önálló értelmezési lehetőségeinek alkalmazása

8.3.4. Képfeldolgozás
Analóg laborálás
A digitális felvételek kidolgozására szolgáló eszközök használata
Számitógépek és perifériák használata
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Képfeldolgozó programok használata
A digitális felvételek megtekintésére szolgáló berendezések használatának szabályai
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
8.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakrajz készítése leírásból
Szakrajz készítés tárgyról
Szakrajz kiegészítés

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor

x
x
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4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján

x
x
x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10854-12 azonosító számú,
Fotográfiai elmélet megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10854-12 azonosító számú, Fotográfiai elmélet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Kortárs művészet

Etika és fotójog

Fotótörténet

Kultúrtörténet

Kidolgozás technika

10854-12
Fotográfiai elmélet

Felvételtechnika

Fototechnika i alapok

Fotótechnika

FELADATOK
Munkájában alkalmazza az optikai törvényeket

x

Alkalmazza a fény- és színtani ismereteket

x

Alkalmazza a különböző szűrési-szűrőzési szabályokat
Kiválasztja a felvételhez szükséges felvételi anyagokat,
világító, és kiegészítő eszközöket
Használja a különböző képrögzítési eszközöket:
fényképezőgépeket, objektíveket, videokamerákat

x
x
x

Megtervezi a fénykép- és videofelvételeket

x

Munkájában
felhasználja
művészettörténeti
és
fotótörténeti ismereteit, szakirodalmat olvas, szakmai
eseményeket látogat
Betartja az általános és a szakmai etikai normákat
Tiszteletben tartja a személyiségi jogokat

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A fotográfia optikai alapjai, és kreatív alkalmazása

x

A perspektivikus ábrázolás szabályai

x

Fénytan, színtan, színrendszerek, színprofilok, a színszűrés
elmélete, a fehéregyensúly szerepe
A fotometria fogalma
A megvilágítás mérés különböző módszerei
Az analóg és digitális objektívek fajtái, szerkezeti
felépítése, tulajdonságai
Az analóg fényképezőgépek fajtái, szerkezeti felépítése,
tulajdonságai
Digitális fényképezőgépek, és videokamerák működése,
beállítási lehetőségei
Digitális fényképezőgép képfeldolgozásának részegységei,
működési elve
A fotográfia felvételi kiegészítő eszközeinek –
világítóberendezések, állványok, hátterek, kellékek
és speciális eszközök, stb. – rendszerezése, működése
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A videofelvétel kiegészítő eszközeinek csoportosítása,
működése
A kép komponálásának általános szabályai, a formanyelvi
eszközök (képkivágás, fény-árnyék viszony megjelenítése,
kontraszthatások – a tónusképzés, mélységélesség,
bemozdulás, színdinamika és a színpszichológia, stb.)
Videofelvétel kompozíciós szabályai, lehetőségei, a plánok
rendszere
A fekete-fehér negatív, és pozitív fotókidolgozás elmélete
A színes negatív, pozitív (C41, RA-4) és fordítós (E-6)
kidolgozási technológiák
A fényképész laboratóriumi eszközök, nagyítógépek,
hívóberendezések, stb. rendszerezése
működése
Szkennerek típusai, működési elvei
Nyomtatók típusai, működési elvei
A digitális retus eszközei és használata
A digitális felvételek kidolgozásának eszközei és módjai
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A személyiségi jogok
A szakmai etika alapjai, az etikai normák ismerete és
betartásuk
A fotográfia története (alkotók, alkotások, korszakok,
műfajok), technikatörténete és a fotográfiai
eljárások
A műalkotások önálló értelmezési módja, kor-, stílusmeghatározása
A kortárs fotóművészet
Fotóesztétika

x

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
A fényképészeti szakkifejezések használata

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség

x

x

x

x

x

x

Precizitás

x

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség

x

x

Meggyőző készség

x

x
x

Udvariasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x

x

x

x

x

x
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9. Fotótechnika

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

9.1. A tantárgy tanításának céljaEzt az elméleti tárgyat sikeresen elvégző tanuló alapos
fotótechnikai ismeretek birtokában alkotó munkáját és alkalmazott feladatait magas
színvonalon képes ellátni.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kémia, fizika, fotótörténet, fotótechnika történet
9.3. Témakörök
9.3.1.
Fotótechnikai alapok
A fény jellemzői
Optikai szabályok, jelenségek
Leképezés, lencsék, tükrök típusai
A színspektrum, a színek rendszerbe foglalása, színhőmérséklet, színkeverés,
színmeghatározás
A szűrők, felvételi szűrők, a laboratóriumi szűrők, színkivonati szűrők, effektszűrők
A fény tulajdonságai, fényerősség, fényáram, fénysűrűség, megvilágítás
Lambert felület, négyzetes törvény
A fotográfiai expozíció, a rekesz és a zársebesség összefüggése
A fénymérés két fajtája, módszerei, a fénymérők – kézi és beépített, TTL
fénymérés
Számítástechnikai
alapismeretek
(processzor,
merevlemez,
memória
meghatározása)
Digitális fényképezőgép képfeldolgozásának részegységei, működési elve
Elektromos töltéskép
Képérzékelők működési elve és működésük közti különbség, színkezeléssük
A képjel erősítése digitalizálása, A/D konverter
Puffermemória
Memóriakártyák főbb jellemzői
Képfeldolgozás
Színmélység fogalma
Színrendszerek
Színprofilok
Interpoláció fogalma, előfordulása, következménye
Fehéregyensúly szerepe
Színhőmérséklet- érzékenység beállítás
Hisztogramelemzés
Gradáció, szín, tónus
Fájl formátumok és jellemzésük
Veszteséges – veszteségmentes tömörítés
Természetes, és mesterséges fotográfiai fényforrások jellemzői
A villanólámpa működése, kézi és műtermi vakuk
A fény karaktere, fényformáló előtétek
Főfény, derítőfény, díszítőfények, a megvilágítás alapbeállításai
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Fotótechnika történet
9.3.2.
Felvételtechnika
Az analóg, és digitális fényképezőgép felépítése, működése
Az analóg, és digitális fényképezőgépek csoportosítása
A műszaki fényképezőgépek állítási lehetőségei, perspektíva korrekció, és a
Scheimpflug szabály
A rekesz érték hatása
Redőnyzár, központi zár, vakuszinkron
Manuális és automatikus élességállítás, az AF fajtái, IF működése
Bemozdulás-gátlás módszerei (VR, IS )
A beépített fénymérő, expozíció szabályozása, a fénymérés fajtái
Vakuvezérlés: első/második redőny, highspeed
Keresőrendszerek
Automatikák az analóg fényképezőgépben, fénymérés, élességállítás
Videokamerák működése
Professzionális fényképezőgéppel készített mozgókép technika
A műterem kialakítása, felszerelése, eszközei, üzemeltetése, biztonságtechnikája
Külső felvételek készítéshez szükséges eszközök, felszerelések
Műteremben igazolványkép, portré, esküvői, családi felvétel, csoportkép készítése
Tárgyfotó, reprodukció, makro, dokumentum, reklám felvételek készítése
Külső helyszínen portré, esküvői, riport, színházi, divat, zsánerkép, fotóesszé
felvételek készítése
Műszaki felvételek, gépek, épület külső és belső fényképezése
A kompozíció szabályai
Előtér, középtér, háttér
Természetes és mesterséges háttérképzés
A perspektíva törvényei, látószög, nézőpont
A képkivágás
A képalkotó elemek esztétikus elrendezése
A kép dinamikája.
Vonalvezetés, átlós szerkesztés, döntött horizont, ritmus, harmonikus, feszített
kompozíció
A kiemelés eszközei, mélységélesség, a fény irányítása, sötét-világos kontraszt, az
aranymetszés szabálya
A színek dinamikája, színek alkalmazása a kompozícióban
A videofelvétel kompozíciós szabályai, a plánok rendszere
9.3.3.
Kidolgozás technika
A fekete-fehér labor eszközei, használatuk.
A fekete-fehér negatív- és pozitív kidolgozás elmélete
A színes labor eszközei, használatuk.
A színes negatív- pozitív kidolgozás, a mini laboros kidolgozás, és a színes fordítós
anyagok kidolgozásának elmélete
Digitális retusprogram lehetőségei
Videószerkesztő program használatának ismerete
Digitális felvételek kidolgozásának eszközei és módja
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Szkennerek elve és működése
Nyomtatók elve és működése:
Nyomtató festékek színei, CMYK
DPI felbontás értelmezése
LCD kijelző működési elve
Monitorok elve és működése
Projektorok elve és működése
Monitor kalibráció elvi jelentősége
Laborgépek
Régi fotográfiai eljárások
Laborkísérletek kémiai háttere
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)
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2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

9.6.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakrajz értelmezése
Szakrajz készítés tárgyról
Szakrajz kiegészítés
Szakrajz elemzés, hibakeresés

x
x
x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x

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

10. Kultúrtörténet

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

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló képes a különböző művészeti ágak, korok, történelmi
események és társadalmi problémák között összefüggéseket találni, következtetéseket
levonni. Ezek hatására alkotó munkájában tudatosan alakít ki koncepciót, önállóan indít
fotográfiai projektet.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, történelem, irodalom, fotótörténet és technikatörténet
10.3.

Témakörök

10.3.1. Fotótörténet
Fotótörténet a kezdetektől a XIX. sz. végéig
Fotótörténet a XIX. sz. végétől a II. világháborúig
Fotótörténet a II. világháborútól XX. század végéig
Dokumentáció és önkifejezés a fotográfiában
Tematikus csoportosítások, fotótörténeti példák
Kortárs alkotók és törekvések
Kísérleti fotográfia
Magyar és idegen nyelvű szakirodalom ismerete
10.3.2. Etika és fotójog
A fényképészet szakmai etikája, az etikai kódex
Humán szolgáltatások általános etikai követelményei
A szerzői jogok, a személyiségi jogok, a kegyeleti jog
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A modell-nyilatkozat, a felhasználási szerződés
A képmás védelme szerzői alkotás esetén és megrendelésre készült képmásnál
Az ábrázolás valódiságának védelme a művészi alkotásnál
A közszereplő jogának korlátozása, a tömegfelvételek és a képmás védelme
A tisztességtelen piaci magatartás jellemzői, a reklámetikai elvárások
A jogi helyzetet képfájlok és eredetik, valamint a másolatok esetén
10.3.3. Kortárs művészet
XX. századi képzőművészet
XX. századi iparművészet
XX. századi zeneművészet
XX. századi történelem
XX. századi irodalom
Kortárs képzőművészet
Kortárs iparművészet
Kortárs irodalom
Aktuális tendenciák
Magyar és idegen nyelvű szakirodalom ismerete
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél.
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
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Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Képi információk körében
Szakrajz értelmezése
Szakrajz készítése leírásból
Szakrajz készítés tárgyról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

Osztálykeret

Csoportbontás

Egyéni

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS
pontosítása)

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A 10855-12 azonosító számú,
Fotográfiai gyakorlat megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

606

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A 10855-12 azonosító számú, Fotográfiai gyakorlat megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Vizuális kommunikáció

Tipográfiai alapismeretek

Portfólió készítés

Kreatív tervezés

Kidolgozás technika gyakorlat

10855-12
Fotográfiai gyakorlat

Mozgóképkészítés

Felvételtechnika gyakorlat

Felvételkészítés és
kidolgozás

FELADATOK
Tájékozódik a megrendelő elvárásairól, a fénykép, vagy
videó felvétel felhasználási céljáról
Tervet-vázlatot, forgatókönyvet, készít, koncepciót alakít
ki, amelyet ismertet a megrendelővel, kívánság szerint
módosít, és szerződést köt
Kiválasztja a felvételek készítéséhez szükséges eszközöket
Beállítja, komponálja a felvételt, a képkivágást,
meghatározza az expozíciós értékeket
Analóg- és digitális felvételeket készít
Műteremben, és külső helyszínen portrét, esküvői
felvételt, csoportképet, stb.-t készít
Reprodukciót, makrofelvételt, tárgyfotót, csendéletfotót,
műszaki felvételt készít
Reklámfotót, és divatfotót készít
Külső helyszínen riportfelvételt, fotóesszét készít
Építészeti külső, és belső felvételt készít
Épített és természetes környezetet fotografál
Megrendezett fotográfiát készít
Experimentális fotográfiát készít
Képi üzeneteket, narratívákat fogalmaz meg, kreatív
ötlethez fotográfiát, fotóillusztrációt készít
Digitális képkidolgozást, retust, nyomtatást, labormunkát
készít, analóg vagy digitális amatőr képkidolgozást végez
Videofelvételt készít, számítógépen szerkeszt, hangosít,
feliratoz, DVD és Blue-ray Disc műsort készít
Archivál, katalogizál, prezentál, nyomtat, stb., nyomdai
előkészítést végez, internetes megjelenést készít
Összehangolja a technológia újdonságaiban rejlő
lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel
Képeket installál, kiállítást tervez, rendez és kivitelez
Tervezői gondolkodásmóddal alkot, figyelembe veszi a
fotóhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai,
szociológiai, művészeti aspektusait
Fotótechnikai (analóg és digitális labor) kisérleteket végez,
régi fotótechnikákat alkalmaz munkájában

x

x
x

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

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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SZAKMAI ISMERETEK
A
probléma
vagy
feladat
meghatározásának,
értelmezésének módja, menete, a feladat által
megkövetelt
külső
körülmények,
feltételek
meghatározásának módja

x

Az információgyűjtés menete, formái

x

A fotográfiához és mozgóképfelvételhez kötődő előkészítő
és szervezési feladatok elvégzésének módja
A műterem, és a tevékenységhez szükséges tárgyi
feltételek kialakításának szempontjai
Az analóg és digitális fényképezőgépek és a felvételezés
kiegészítő eszközeinek használata (objektívek, állványok,
fénymérők, világítóeszközök, derítők, hátterek stb.), azok
fajtái, rendszerezése, felépítésük és működésük
A felvétel komponálásának, és a világítás beállításának
menete
Kreatív ötletek felvetésének (vázlattervek készítése
fotográfiai, grafikai, verbális eszközökkel) menete, módja
Személyről, személyekről készülő felvételek lehetőségei,
szabályai
A tárgyfelvétel készítés módja, kellékei
A reprodukciókészítés, régi sérült képek digitális javítása
és digitális összedolgozása
Épített és természetes környezet fényképezése, épületek
belső és külső felvételkészítésének módja , műszaki
fényképezőgép használatának módja
Eseményfotó, riport készítésének módszerei, sajátosságai
Fotóillusztráció készítése
Fotóesszé
készítésének
lehetőségei,
sajátosságai,
módszere
Reklámfelvételek készítésének szempontjai
A divatfotó készítésének módjai
A megrendezett fotográfia sajátosságai
Az experimentális fotográfia készítésének lehetőségei
Régi fotótechnikák alkalmazásának módja
Kép és szöveg kapcsolata, képaláírások és kísérő szövegek
tartalmi, stiláris és tipográfiai követelmények szerinti
elkészítése
Számítógépek és perifériák (szkennerek, nyomtatók,
háttértárak,
prezentációs
berendezések,
internet
csatlakozás eszközei, stb.) kezelése, kalibrálása
A képfeldolgozó programok használata
A digitalizálás, képfeldolgozás, retusálás, képmódosítás
munkamenete
Képek különböző nyomdai és nyomtatási technológiákhoz
való előkészítésének módja
Az internetes megjelenés formái, és elkészítésük
A lakossági fotó, és videó szolgáltatás szabályai,
sajátosságai
A videó editálás lehetőségei és módszerei, a videó
szerkesztő programok kezelése
A prezentáció jelentősége, módozatai, technikai eszközei
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A kész munka leadásának módja – elszámolás a
megrendelővel
A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) műveletei,
eszközei, programok használata
Rajzi ismeretek szakmai alkalmazása
Kiállítás, isntalláció készítésének módjai

x
x

x
x
x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
A fényképészeti eszközök használata

x

x

x

Színlátás, a színhelyesség megállapítása

x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Szervezőkészség

x

x

Önállóság

x

x

Döntésképesség

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

x

x

x

x

x

x

Kapcsolatteremtő készség

x

x

x

x

x

x

Kommunikációs rugalmasság

x

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása

x

x

x

x

x

x

Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x
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11. Felvételkészítés és kidolgozás

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló képes önállóan fotográfiákat és mozgókép felvételeket
készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát és utómunkálatokat végezni.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, kémia, művészettörténet, rajz, fotótörténet és technikatörténet
11.3.

Témakörök

11.3.1. Felvételtechnika gyakorlat
Igazolványkép, portré, gyerekfelvétel, esküvői, családi felvétel, csoportkép készítés
gyakorlata
Tárgyfotó, reprodukció, makro, dokumentum, reklám felvételek készítése
Felhasználói, és modell szerződés kötése
Műtermi fényképezőgépek, kiegészítő berendezések kezelése
A megfelelő objektív és speciális eszközök: közgyűrű, kihuzat, előtétlencse, szín és
szürketábla, stb. használata
A műtermi világítóeszközök kiválasztása, a megvilágítás beállítása
Analóg fényképezésnél a felvételi nyersanyag kiválasztása
A kompozíciós szabályok tudatos használata
A felvételi szűrők alkalmazása
A színhőmérséklet beállítása, összehangolása
Fénymérés, a helyes expozíció meghatározása
A modell (ek) beállítása
Riport, színházi, divat, zsánerkép, fotóesszé készítése
A külső helyszínen történő fényképezéssel kapcsolatos szervezési feladatok
ellátása
Gépek, épület külső és belső fényképezése
Műszaki fényképezőgépek használata
A perspektíva korrekció, és a Schempflug szabály ismerete, használata
Ember és térábrázolás szabadkézi rajzban, digitális eszközökkel
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
Kreatív ötletek felvetésének (vázlattervek készítése fotográfikai, grafikai, verbális
eszközökkel) menete
A megrendezett fotográfia sajátosságai
Az experimentális fotográfia készítésének lehetőségei

11.3.2. Mozgóképkészítés
A videofelvétel készítéséhez szükséges technikai eszközök kezelése.
A kompozíciós szabályok tudatos használata
A világítóeszközök kezelése, a megvilágítás beállítása
A színhőmérséklet beállítása, összehangolása
610

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A helyes expozíció meghatározása
A videószerkesztő programok kezelése.
Szerkesztés, utóhangosítás, feliratozás, különleges effektusok
DVD-szerkesztő programok kezelése
11.3.3. Kidolgozás technika gyakorlat
Monitorkalibrálás
Színegyeztetés, színprofilok használata, a monitor, nyomtató, és a kép színprofiljának
összehangolása
A kép színhelyességének megállapítása
Az Adobe Photoshop, és egyéb képfeldolgozó programok, kezelése
A különböző korrekciós eszközök használata
A képkivágás, fehéregyensúly, tónus korrekciója
A képek tömörítése, átméretezése, más formátumba történő konvertálása
A képfeldolgozó program kreatív használata
A digitális technikában használatos színrendszerek használata
A különböző nyomdai színskálák ismerete
A kamera RAW konvertáló programok használata
Analóg laborálás
A szkennerek használata
Számítógépes képfeldolgozás, a képek előkészítése nyomtatáshoz
Színegyeztetés, színprofilok használata
A különböző típusú és méretű nyomtatók kezelése, képek, dokumentumok nyomtatása
Amatőrmunkák átvétele kidolgozásra
Minilabor kidolgozási alapismeretek
Kasírozás, paszpartuzás
Archiválás, katalogizálás
Képaláírás, kísérőszöveg elkészítése
Prezentációkészítés
Tipográfiai tervezés
Kreatív termékek, meghívók, naptárak, lemezborítók fotókönyv, stb. készítése
Nyomdai előkészítés
Laborkísérletek
Régi technikák
Digitális technikai kísérletek

11.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati
képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
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módszer neve

egyéni

csoport

osztály

x

x

x

1.1.

magyarázat

1.2.

kiselőadás

1.3.

megbeszélés

1.4.

szemléltetés

x

1.5.

projekt

x

1.7.

szimuláció

x

1.8.

házi feladat

x

1.9.

egyéb

x

lebontása, pontosítása)

x
x

x

x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
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Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi információk körében
Szakrajz készítése leírásból
Szakrajz készítés tárgyról
Szakrajz kiegészítés

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

x
x
x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x
x

x
x
x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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12. Kreatív tervezés

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló tervezői gondolkodásmódot sajátít el. Saját portfoliót
tervez, kivitelez, kiállítást rendez. A kor követelményeinek megfelelő technológiák
alkalmazásával kreatív alkotó munkát végez az alkalmazott és kreatív fotográfia területén.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Rajz, művészettörténet, fotótörténet és technika történet
12.3.

Témakörök

12.3.1. Portfolió készítés
Szabadkézi vázlatozás, tervezés
Kép és szöveg kapcsolata, képaláírások és kísérő szövegek tartalmi, stiláris és
tipográfiai formajegyei
Grafikai és képszerkesztő programok használata
Nyomdai előkészítés
Makett készítés
Kiállítás rendezés
Prezentáció készítés
12.3.2. Tipográfiai alapismeretek
Betűtörténet
Betűtípusok
Klasszikus tipográfia
Modern tipográfia
Képszerkesztési alapismeretek
Kiadványszerkesztés
Arculattervezés
12.3.3. Vizuális kommunikáció
Koncepcionális gondolkodásmód kialakítása
Kép és szöveg üzenete
Scratch book
Forgatókönyv
12.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Iskolai tanműhelyben

12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám
1.1.
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Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport
osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések (SZVK 6. pont
lebontása, pontosítása)
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat
egyéb

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
szakrajz készítés tárgyról
szakrajz kiegészítés
szakrajz elemzés, hibakeresés

Osztálykeret

Csoportbontás

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorszám

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebontása,
pontosítása)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében

x
x
x
x
x
x
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7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.2.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással

x

x
x
x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
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sorszámú Fotográfus és fotótermék-kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 810 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Fotográfus és fotótermék-kereskedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

A
B
C
FEOR száma
FEOR megnevezése
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3713
Fényképész
Fényképész
8137
Fotó és mozgófilmlaboráns Fotó és mozgófilm laboráns

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

618

FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS
A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai
tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fotográfia különböző területein adódó szakmai
és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és
autonóm fotográfia területén dolgozik.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni
fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális
munkákat
ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat
ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10039-12
Művészetelméleti és szakrajz feladatok
10038-12
Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek
10037-12
A fotográfiai eszközök jellemzése
10854-12
Fotográfiai elmélet
10855-12
Fotográfiai gyakorlat
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése
A
5.2.1.
5.2.2.

azonosító száma

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga
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vizsgatevékenysége
5.2.3.

10039-12

5.2.4.

10038-12

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

10037-12
10854-12
10855-12
11498-12

5.2.9.
5.2.10.

11499-12
11500-12

Művészetelméleti és szakrajz
feladatok
Kereskedelmi és vállalkozási
tevékenységek
A fotográfiai eszközök jellemzése
Fotográfiai elmélet
Fotográfiai gyakorlat
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi
egészség
és
biztonság

szóbeli, gyakorlati
szóbeli
gyakorlati
szóbeli
gyakorlati
írásbeli
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek és portfolió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgaremek digitális és nyomtatott formában, portfolió digitális és, vagy nyomtatott
formában
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ábrázolás, képalkotás, számítógépes képfeldolgozás, termékismertetés
A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladat alapján ábrázolás, illetve képalkotás, képfeldolgozás, utómunka,
nyomtatás, digitális tükörreflexes gép ismertetése, áruajánlás
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 %
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
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A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból
húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott Művészetelméleti és szakrajzi feladatok, Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek,
Fotográfiai elmélet modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó
elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképző évfolyam második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész
vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a vizsgaremek feladatot a vizsgára történő jelentkezés időpontjában
kapja meg a vizsgázó a vizsgaszervező intézménytől.
A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga
első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A portfolió a szakmai képzés alatt készített fényképekből minimum 20 darabos sorozat.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Az 5.3.1. vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Számítógép és monitor

6.3.

Digitális tükörreflexes fényképezőgép, és objektívek, rendszervaku

6.4.

Analóg tükörreflexes fényképezőgép, és objektívek, rendszervaku

6.5.

Műszaki fényképezőgép, és objektívek

6.6.

Digitális videókamera

6.7.

Nyomtató, vagy levilágító eszközök

6.8.

Kép és videó feldolgozó szoftverek

6.9.

Honlap készítő szoftver, katalogizáló szoftver

6.10.

Fotóműtermi felszerelések

6.11.

Műtermi vakuk
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6.12.

Kézi fénymérő

6.13.

Analóg fekete-fehér laboratóriumi eszközök

6.14.

Digitális adathordozók

6.15.

Szkenner

7. EGYEBEK
7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
IPOSZ 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.
Szakgimnáziumi képzésnél: Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakgimnázium címén
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK
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MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS

A felvételre, átvételre vonatkozó szabályok
A felvételi eljárásrendjét az adott évre vonatkozóan törvény szabályozza, középfokú iskolai
felvételi eljárás lebonyolításának ütemezésénél az iskola ennek szellemében jár el.
Amennyiben iskolánkba sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik, akkor a Köznevelésről szóló
2011. évi CXC. 47.§ (9) és a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete alapján járunk el az
esélyegyenlőség biztosításának jegyében. A törvényben foglalt lehetőség biztosítását csak úgy
tudjuk megvalósítani, ha ezt a jelentkező írásban kéri az intézménytől.
Művészeti szakközépiskolánkba való belépés felvételhez kötött.
A felvételi eljárásban való részvételt nem kötjük felvételi előkészítőn való részvételhez. A felvételi
során megvizsgáljuk a jelentkezők alkalmasságát.
Jó kézügyességű, kiváló rajzkészséggel rendelkező tanulóknak ajánljuk.

A felvételi vizsga feladatai:
-

csendéletszerű beállítás perspektivikus és tónusos ábrázolása A/3-as méretben grafit, szén
vagy pittkréta technikával (időtartam: 90 perc)
portré ábrázolása A/3-as méretben grafit, szén vagy pittkréta technikával (időtartam: 30
perc)
kreatív alkotás (időtartam: 40 perc)
személyes beszélgetés (időtartam: 10 perc)

Az értékelés szempontjai:
A tanulmányrajzoknál:
- a formák térbeli rendjének helyes megállapítása
- a formák arányainak helyes megjelenítése
- a rajz komponálása
- a formák pontos rajza
- a formák plasztikussága (a fény útjának helyes tónusfokozatos érzékeltetése)
Kreatív tervezésnél:
- ötletesség
- egyediség
Elbeszélgetésnél:
- talpraesettség
- elhivatottság

A szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott
szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába való
jelentkezésekor tájékoztatni kell. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes
szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai
programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba
beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz.
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Az előzetes tudás beszámítása a képzésbe és a szakmai vizsgába
Előzetes tudás
Egy szakképesítés kimeneti kompetenciái közül azok, amelyeknek a tanuló már a képzés
megkezdése előtt birtokában van.
Az előzetes tudás felmérése és beszámítása révén hatékonyabbá tehető a képzés
• rövidíthető a képzés időszaka,
•

egyéni tanulási utak határozhatók meg,

•

képzési időkeret szabadítható fel az egyénhez igazodó felzárkóztatáshoz.

Képzésbe történő előzetes tanulmányok beszámítása
•
•
•
•

Tartalma: megegyező követelmények teljesítésébe be kell számítani.
Igazolás: előzetes tanulmányok tematikája
Formája: kérelem benyújtása
Döntési jogkör: szakképzést folytató intézmény vezetője (határozat formájában)

Szakmai vizsgába történő előzetes tanulmányok során tett eredményes vizsga beszámítása
•
•
•
•
•
•

További jogszabály: A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
Tartalma: ismételt vizsgarész teljesítése alóli felmentés
Formája: felmentési kérelem (felmentési kérelem benyújtása: szakmai vizsgára való
jelentkezéssel egyidejűleg
Igazolás: korábbi vizsga letételét igazoló okirat (pl. bizonyítvány)
Döntési jogkör: vizsgabizottság (határozat formájában)
Felmentés: szakmai vizsgarész(ek) alól
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Gyakorlati képzésen való részvétel szabályai
A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.
A tanuló köteles mulasztását igazolni a házirendben meghatározottak szerint. Ha a tanulónak
a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan
mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési
idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével
folytathatja.
Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt
és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám)
húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra
nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati
képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
Ha a tanuló mulasztása a törvényben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető
az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli
mentesítés kérdésében a művészeti szakgimnázium nevelőtestülete a pedagógiai programja
részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt.
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja
az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de
a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,
és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló
magasabb évfolyamra léphet. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében az iskola
nevelőtestülete dönt.
„Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti
szakmai gyakorlat 160 óra mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével.
Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek
formájában is.” (kerettanterv)
A 2016-2017-es tanévtől a képzésünk sajátosságainak figyelembevételével tanév közben
több olyan programunkat emeltük be a szakmai gyakorlatba, melyek vagy régi, vagy új
elemként jelen vannak az iskola életében.
Szakoktatásunk kezdete (1998) óta rendszeresen visszük diákjainkat kiállításra, szakmai
kirándulásokra. Kétszer egy évben támogatott formában (MÁV kedvezmény + iskolai
hozzájárulás) van lehetőségünk arra, hogy a fővárosban időszaki ás állandó tárlatokat is
látogassunk. 2016 szeptembere óta ezeket az utazásokat szakmai gyakorlatként emeltük be
a képzésünkbe.
2011-ben először adott otthont iskolánk a „Villafeszt” összművészeti őszi fesztiválnak, amit
azóta többször is megrendeztünk. 2016 szeptembere óta pedig a diákokkal együtt
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szervezzük, és rendezzük a programokat, ami szakmai tartalma miatt lett az összefüggő
szakmai gyakorlat része.
2016-ban volt diákjaink kezdeményezésére, tanáraink és az iskolavezetés támogatásával
olyan szakmai műhelyeket hoztunk létre (workshopok formájában), amik kötött időben a
tanév helyi rendjében rögzítve, lehetőség szerint március két hétvégéjén kerül
megrendezésre. Kortárs fiatal művészek (volt tanítványaink) tanítják diákjainkat. Így új
technikai fogásokat, tervezésmódszertant, kortárs ismereteket tanulnak diákjaink , ami
szakmai munkájukat, gondolkodásmódjukat, továbbtanulásukat is segíti.
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54 211 10
MŰVÉSZETELMÉLETI ÉS
MÉDIAFOTOGRÁFUS
SZAKKÉPESÍTÉS
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2.119.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
V. KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI
ágazathoz tartozó
54 211 10
MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 211 10. számú, Művészeti és médiafotográfus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10
Szakképesítés megnevezése: Művészeti és médiafotográfus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés és kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V.. Képző-és iparművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot
követően 60 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
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Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam

elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A
két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos
képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak
tartalmával, összes óraszámával.
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
60 óra
360 óra/év
60 óra
310 óra/év
961 óra/év
2579 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv
óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat
választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra
időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell
rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
80 óra
962 óra/év
2158 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az
óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően
ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít
fel, a szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a
tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára
történő kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

3

8

2,5

9,5

3

7

3,5

6,5

12

19

10

21

12

19

60
Összesen

11

ögy

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

12.

60

12

ögy

heti
óraszám

80

10

10

31,0

31

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

10586-12 Művészetelmélet és
ábrázolás
10588-12 Tervezés és
technológia
10589-12 Kortárs szakmai
környezet
11891-16 Technikai médiumok
elmélete
11892-16 Technikai médiumok
gyakorlata
11893-16 Szakmai rajz és
tipográfia
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Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat

1

1
3

1

1
2

1

1
2

1

2
2

8

1

2
8

8

4

4

3

Kortárs művészettörténet
Technikai médiumok
elmélete
Fotó és multimédia
gyakorlat
Tipográfia és
prezentációkészítés
gyakorlata

4

3
1
5

3

3

4,5
2

2
9
2

4,5
10

9
2
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Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
11887-16 Kulturális programok projektmenedzsment
gyakorlata
és projektek szervezése
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés
gyakorlata
12045-16 Képző- és
Szakmai projekt gyakorlat
iparművészeti alapismeretek

1

0,5
0,5
1
1
1

2

2

0,5

1,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)
Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Művészettörténet
A művészetek története
a 19. századig

11498-12
10586-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Művészetelmélet és
(érettségire
Foglalkoztatás II.
ábrázolás
épülő képzések
esetén)

A
szakképesítésre
vonatkozó:

108

288
396

90

gy
342
432

ögy

60

e
108

gy
252
360

634

60

e

gy

109 201
310

e

gy

373 589
962
1498

öt évfolyamos képzés egészében: 788 óra (32%)

381

1498

1/13.

e

0

0

0

0

0

0

0

2460

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

36

0

36

0

31

0

36

36
31

0

108

0

72

0

72

0

2/14.

ögy

80

e

gy

373 589
962
2078

733 óra (35,2%)
1345 óra (64,8%)

0

36

gy

360 756
1116

öt évfolyamos képzés egészében: 1672 óra (68%)

A művészetek története
a 20. században
Rajz, festés, mintázás
gyakorlat

ögy

5/13.

A szakképzés összes óraszáma

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

11.

A szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
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0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

3

3

0

0

3

0

3

0
0
0
0
0
0
0
0
139

4
4
4
62
6
8
24
24
62

4
4
4
62
6
8
24
24
201

0
0
0
0
0
0
0
0
144

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
62
6
8
24
24
62

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
62
6
8
24
24
206

0

0

0

139

0

0

108

31

139

108

0

31

0

139

31

31

62

36

0

31

0

67

562

0

288

0

248

536

314

0

314

0

248

elmélete

Technikai
médiumok
gyakorlata

11892-16

11891-16 Technikai médiumok

10589-12 Kortárs
szakmai környezet

10588-12 Tervezés
és technológia
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A látvány utáni
térábrázolás és
formaképzés alapjai
Emberábrázolás alapjai
Ember és tér
Térábrázolási
rendszerek
Anyagismeret
Szaktörténet és
anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Tervezés és kivitelezés
gyakorlat
Kortárs
művészettörténet
Képző- és iparművészet
a XX. században

72
72
72

62

36
36

0

36
0

36

0

0

36

0

36
0

0

31

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

93

165

72
134

93
62

165
196

0
0

72
108

0
0

93
62

165
170

36

0

36

0

0

36

139

144

0

0

0

144

139

144

0

0

0

144

144

0

108

0

0

108

144

0

108

0

0

108

93

0

0

93

0

93

139

0

139

0

0

144

0

144

0

0

144
0

0

0

0

0

0

Kiállítás és kulturális
események látogatása,
elemzése
Technikai médiumok
elmélete
Felvételtechnika
Digitális képalkotás
Labortechnikák
Világítástechnika
Fotó- és
mozgóképtörténet
Álló- és mozgókép
elemezés
Fotójog
Fotó és multimédia
gyakorlat
Állóképkészítés
Mozgókép készítés
Analóg laborgyakorlat
Világítástechnika

165

139

144
0

93

36

36
144

72

0

0

0

180
60
33
34
20

0

0

0

108
40
13
14
10

31

0

0

0

0

93

0

0

62

62

0

0

62

0

62

0

31

31

0

0

31

0

31

169

72

0

138

0

210

31

0

31

138

0

5
5
5
5

5
5
5
5

17
24
11
10

22
29
16
15

18
18
8
5

0
0
0
0

17
24
11
10

0
0
0
0

35
42
19
15

5

5

62

67

15

0

62

0

77

3

3

10

13

5

0

10

0

15

3

3

4

7

3

0

4

0

7

279

629

0

360

0

279

639

60
20
30
50

176
76
88
86

0
0
0
0

131
56
51
36

0
0
0
0

60
20
30
50

191
76
81
86

0

62

350

16
10
10
6

116
56
58
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tipográfia

11887-16 Kulturális programok és projektek szervezése

11893-16 Szakmai rajz és

gyakorlat
Digitális képfeldolgozás
Digitális mozgókép
feldolgozás
Archiválás
Grafikai programok
Az online prezentáció
lehetőségei
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Tipográfia és
prezentációkészítés
gyakorlata
Betűtörténet
Kiadványszerkesztési
alapismeretek
Prezentáció készítés
Szakmai rajz
Projekttervezés és
projektmenedzsment
A projekt jellemzői,
projektciklus
menedzsment
Programozás,
azonosítás, tervezés
Megvalósítás és kontroll
Értékelés és zárás
Pályázatírás
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata
Projekttervezés
gyakorlat
Projektmenedzsment
gyakorlat
Pályázatírás
Projektszoftverek
Rendezvényszervezés

20

18

6

44

50

94

0

46

0

50

96

10

10

3

23

20

43

0

23

0

20

43

3
0

3
0

3
3

9
3

20
9

29
12

0
0

9
3

0
0

20
9

29
12

0

0

5

5

20

25

0

5

0

20

25

62

62

0

0

0

62

62

0

5

5

0

0

0

5

5

0

17

17

0

0

0

17

17

0
0

20
20

20
20

0
0

0
0

0
0

20
20

20
20

0

54

0

0

0

0

0

0
0

36

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

54

0

0

16

16

16

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

6
6
6

6
6
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18

0

0

0

0

0

6
6
6

18
0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

18

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

3
3
0

3
3
36

3
3
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

36

0

0

0

36

0

0

0
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Rendezvénytípusok és
feltételek
Jogi alapok
Rendezvényi
költségvetés és
forgatókönyv
Közönségkapcsolat és
marketingkommunikáció
Rendezvényszervezés
gyakorlata
Forgatókönyvírás
Költségvetéskészítés
gyakorlata

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

12045-16 Képző- és
iparművészeti
alapismeretek

Közönségkapcsolat és
kampányszervezés
Szakmai projekt
gyakorlat
Szakmai projektek
kivitelezése
Dokumentáció,
prezentáció gyakorlat
Műtárgyak kezelése

0

36
36

0

72

0

72

16

31

0

31

31

16

16

16

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

46

242

242

0

0

0

0

0

242

0

0

0

0

0

36

36

31

139

139

0

0

0

0

0

18

18

15

51

51

0

0

0

0

0

18

18

52

52

0

0

0

0

0

16

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra/3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat
az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével
történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok
szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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6.

házi feladat

x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet
ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése
idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás
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2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6 óra/6 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz
a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők
helyes használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján
alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő
lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven
feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás
adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
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meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának
elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által
alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon
felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák
koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni,
feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez
szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat
az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása
során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

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

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10586-16 azonosító számú
Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Rajz, festés,
mintázás gyakorlat

Művészettörténet

A 10586-16 azonosító számú Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai
és szakmai orientációs előtanulmányokat
folytat
Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit
rajzi vagy plasztikus formában jeleníti meg
Folyamatosan felhasználja, bővíti
művészettörténeti, népművészeti és
művészetelméleti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok szellemiségébe ágyazottan
Művészeti irányzatok a XX.században
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az
egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
Időszaki kiállítások
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A magyar népművészet
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai
szerkezete, arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet
megjelenítése
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Különböző kompozíciók alkotása, montázs,
kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test
stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi
figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció
készítési folyamat
Az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítése és kiállítása
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Néprajzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás,
térkonstrukciók kialakítása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
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3. Művészettörténet tantárgy

201 óra/206 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
Biztosítja a tanulók számára, hogy önálló pályájuk során saját szakterületükről minél
nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük során minél szélesebb
választási lehetőségekre támaszkodjanak.
Lehetővé teszi, hogy a nagy átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe
szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati órákon szerzett tudás beilleszthetővé
váljon.
A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek megszerzésén
keresztül felkészít a további elméleti munkásság megkezdésére, a művészeti környezet
önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére.
Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati
alkalmazásban a szakszerű megközelítésekre
A művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának elemzése
A tanulmányok elősegítik a tanuló szűkebb és tágabb környezet- és tárgykultúrájának
önálló, szakszerű értékelését
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Stílustan és szaktörténet
3.3. Témakörök
3.3.1.
A művészetek története a 19. századig
139 óra/139 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek a hazai
és külföldi műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása
A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - tájegységekre lebontva
Valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
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A magyar népművészet különböző ágai
3.3.2.
A művészetek története a 20. században
62 óra/67 óra
A művészettörténet stíluskorszakai a XX. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. Lehetséges
előképek, felhasználható technikai megoldások a hazai és külföldi
műgyűjteményekben
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi
környezet megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a
műalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a XX. században
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
3.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és
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szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás
1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

x

felszerelések
osztály-keret

x

x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Rajz, festés, mintázás gyakorlat tantárgy

562 óra/536 óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű
tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit,
gondolatait, ötleteit.
Felkészít
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására,
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai
tanulmányok készítésére
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló
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kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre
nevel.
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban
egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, Ábrázoló geometria
4.3. Témakörök
4.3.1.
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai
165 óra/165 óra
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése.
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és
modern megoldásokkal.
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásra nevelés.
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a
szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok
4.3.2.
Emberábrázolás alapjai
165 óra/165 óra
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és képkompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása.
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai
4.3.3.
Ember és tér
196 óra/170 óra
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak
tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a személyiség, a karakter,
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghasználat, mint az alkotó egyénre
jellemző stílus elemzése.
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
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Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré
Aktrajzi, mintázási tanulmányok
4.3.4.
Térábrázolási rendszerek
36 óra/36 óra
A témakör tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek
elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
Megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű
használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a
leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait.
Kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának
képességét.
síkmértan – síkmértani szerkesztések,
térgeometriai alapok
Monge-féle vetületi ábrázolás
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
4.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.
3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
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Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret
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1.2.

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

x

1.3.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

x

2.
2.1.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
x
irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10588-16 azonosító számú
Tervezés és technológia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Stílustan és
szaktörténet

Tervezés és gyakorlat

A 10588-16 azonosító számú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tervezés kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti
ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt, inspirációt
keres a munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális
modellt készít
Manuális eszközökkel prezentációt készít
Digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
dokumentál, archivál és prezentációt készít,
bemutat
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést
készít
Kialakítja, karbantartja és bemutatja a
portfolióját
Pályázatokon indul vagy kiállításokon vesz
részt
Technológia kompetenciacsoport:
Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési
munkájában
Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai
kivitelezési munkájában
Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét
Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszközrendszert
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait, és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
szakma i feladataiban alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának
módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka,
tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,
összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális
memóriájára, belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó
ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő
anyagok megválasztása és kreatív használata
Tervezés elmélet és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Szaktörténet
Szakismeret
Szakműhely, műterem kialakításának,
működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök alapismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Manuális és elektronikus prezentáció
Szakrajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakműhely vagy műterem szakszerű
használata
Kivitelező eszközök, technikák szakszerű
alkalmazása
Alapanyagok, segédanyagok szakszerű
felhasználása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködési készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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5. Anyagismeret tantárgy

139 óra/144 óra*

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

5.1. A tantárgy tanításának célja
A képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek
elsajátítása
A szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az anyag
és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást.
A szakmában használatos alap- és segédanyagok, eszközök fajtái, tulajdonságai,
alkalmazási lehetőségei, az alkalmazás szabályai
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5.3. Témakörök
5.3.1.
Szaktörténet és anyagismeret
Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik
Iparművészeti alkotások és technológiák elemzése
Önálló stílustani elemzések, összehasonlítások, projektmunkák
A képzőművészet, az iparművészet viszonya, határterületeik
Szakmatörténet alapjai
Szakmatörténet kezdetektől napjainkig
A szakma technológiai fejlődésének története
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyamatban
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortárs alkotásokban
Anyaghasználat a különböző történeti korszakokban

139 óra/144 óra

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
megbeszélés
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése
x
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

x

x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Tervezés és gyakorlat tantárgy

144 óra/108 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A szakma gyakorlásához szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése
Az anyagok, eszközök, berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségei,
szabályai
Az elméleti felkészítés összekapcsolása a gyakorlati tevékenységekkel
A tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és
kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési
feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati
előkészítésére és megvalósítására.
A tantárgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ellátására
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6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1.
Tervezés és kivitelezés gyakorlat
144 óra/108 óra
Anyagismeret:
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,
Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapanyagok megmunkálásához szükséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasználásuk szerint
Különféle alapanyagok kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztonságos használatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése
Eszközismeret:
A szakmára jellemző eszközhasználat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
Eszközök és berendezések csoportosítása, osztályozása
Eszközök és berendezések használatának ismertetése
Eszközök kiválasztásának szempontjai
Eszközök és berendezések beszerzésének forrásai, használatra való előkészítésük,
karbantartásuk, biztonságos használatuk
Eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése
Tervezés:
Az információgyűjtés formái, menete
A feladat vagy probléma meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,
absztrakció
Tervezéselmélet és alkalmazása
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk
Dokumentálás digitális és egyéb elektronikus eszközökkel
Prezentáció készítése és bemutatása
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése
Portfólió kialakítása bemutatása és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, felhasználása a tervezési folyamatban
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
Anyag- és eszközhasználat:
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
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Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök beszerzése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésrendszerének
megismerése, értelmezése
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Műhely- és műteremhasználat:
Műhely- és műteremkörnyezet
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Munkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és műtermi környezetben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
Kivitelezés:
Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
Szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installálása, kiállítása
A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokumentálása
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám
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Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

szervezési kerete
(differenciálási módok)
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése
x
x
adott szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Technológiai minták elemzése
x
x
Geometriai mérési gyakorlat
x
x
Anyagminták azonosítása
x
x
Tárgyminták azonosítása
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében

felszerelések
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9.1.
9.2.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10589-16 azonosító számú
Kortárs szakmai környezet
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Kortárs
művészettörténet

A 10589-16 azonosító számú Kortárs szakmai környezet megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs
művészettörténeti és szaktörténeti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és
környezetbe illesztése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Művészettörténeti korok, műalkotások
elemzése, értelmezése
Stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai
munkában
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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7. Kortárs művészettörténet tantárgy

93 óra/93 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló
megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Képző- és iparművészet a XX. században
62 óra/62 óra
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet
megismertetése
Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban
7.3.2.
Kiállítás és kulturális események látogatása, elemzése
31 óra/31 óra
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műterem látogatások
Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
projekt
kiállítás látogatás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
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1.
1.1.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x

x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11891-16 azonosító számú
Technikai médiumok elmélete
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Technikai médiumok
elmélete

A 11891-16 azonosító számú Technikai médiumok elmélete megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Fotó-, mozgókép- és médiatörténeti ismereteit munkájában felhasználja
Vizuális kommunikációs stratégiát épít
Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális forráskutatás lehetőségeit

x
x
x

Szabadon kísérletezik a különböző képrögzítő eljárásokkal, új összefüggéseket,
megoldásokat keres

x

Kommunikációelméleti ismereteit hasznosítja

x

Reflektál környezetére, problémát fogalmaz meg

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Különböző célú képi üzeneteket elemez, és fogalmaz meg
Multimédiás felvevő és megjelenítő eszközök működési mechanizmusát értelmezi
Analóg álló- és mozgókép felvevő eszközök működési mechanizmusát értelmezi
Optikai és világító eszközök működési mechanizmusát értelmezi
Bővíti és alkalmazza az analóg és digitális laborálási ismereteit
Művészettörténeti ismereteit munkájába tudatosan és kreatív módon építi be
Betartja az általános és a szakmai etikai normákat, tiszteletben tartja a személyiségi jogokat
A szakmaspecifikus munkavédelmi ismereteket betarja, alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Fotó-, mozgókép- és médiatörténeti ismeretek
Különböző képrögzítő eljárások készítésének módja
Különböző labortechnikák
A fotográfiai nyersanyagok szerkezete, fotókémia
Az analóg fényképezőgépek fajtái, szerkezetük
A digitális fényképezőgépek fajtái, szerkezetük
Multimédiás felvevő és megjelenítő eszközök használatának módja
Analóg álló- és mozgókép felvevő eszközök használatának módja
A perspektíva korrekció módjai
A ferde felületek éles leképezésének módja
A fény természete, a fénymérés módozatai

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Különböző objektívek felhasználásának területei
Az optikai lencsefajták és lencseszerkezetek leképezésének módja

x

Különböző világító eszközök használatának módja
A digitalizálás elmélete és gyakorlatának különböző módjai
Filozófiai, szociológiai alapok
A vizuális kommunikáció alapjai
Kortárs fotográfusok, médiaművészek
Fotójog
Munkavédelmi ismeretek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Fotó-, mozgókép- és médiatörténeti alkotások elemzése
Mediális technikák alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x
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x

x
x
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Szakmai nyelvű beszédkészség
Kortárs fotográfusok, médiaművészet elemzése, értelmezése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x
x
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8. Technikai médiumok elmélete tantárgy

169 óra/210 óra*

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

8.1. A tantárgy tanításának célja
Ezt az elméleti tárgyat sikeresen elvégző tanuló ismeri a álló- és mozgóképi eszközök
működését, alkalmazási lehetőségei. Fotó- és mozgókép történeti, valamint fotóesztétikai
ismeretei képessé teszik arra, hogy alkotó munkáját és alkalmazott feladatait magas
színvonalon lássa el.
Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző
értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusait.
Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket. A
kortárs alkotók munkásságáról szerzett ismereteit munkájában inspirációként használja
fel.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, kémia, biológia, földrajz, művészettörténet, történelem, informatika
8.3. Témakörök
8.3.1.
Felvételtechnika
22 óra/35 óra
Az analóg fényképezőgépek fajtái, szerkezetük, működésük elve
Analóg álló- és mozgókép felvevő eszközök működése
Egyéb képalkotó eszközök működése
Különböző objektívek felhasználásának területei
Az optikai lencsefajták leképezésének módja
A fotográfiai expozíció, a rekesz a zársebesség és az érzékenység összefüggése
Redőnyzár, központi zár, vakuszinkron
A műszaki fényképezőgépek beállítási lehetőségei, perspektíva korrekció, és a ferde
felületek éles leképezésének módja
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8.3.2.
Digitális képalkotás
A digitális fényképezőgépek fajtái, szerkezetük, működésük elve
Digitális álló- és mozgókép felvevő eszközök működése
A digitális képérzékelés folyamata
Fehéregyensúly szerepe
A digitalizálás elmélete és gyakorlatának különböző módjai
Fájl formátumok
Számitógépek és perifériák használatának módja
Nyomtatók elve és működése

29 óra/42 óra

8.3.3.
Labortechnikák
A fotográfiai nyersanyagok szerkezete, fotókémia
Analóg laborálás eszközei, használatuk módja
Különböző képrögzítő eljárások készítésének módja
Archaikus technikák készítésének módja
Digitális képfeldolgozás, utómunka

16 óra/19 óra
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Programismeret
Balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások és
eljárások
8.3.4.
Világítástechnika
15 óra/15 óra
A fény természete
A spektrum színei, a színhőmérséklet, színkeverés
Különböző világítóeszközök működése
Fénymérési módok
Tónusterjedelem, dinamikai tartomány
A téma kontrasztja a megvilágítás kontrasztja, a téma világosságterjedelme
8.3.5.
Fotó- és mozgóképtörténet
67 óra/77 óra
Fotótörténet és a fotográfia technikatörténete a kezdetektől a XIX. sz. végéig
Fotótörténet és a fotográfia technikatörténete a XIX. sz. végétől a II. világháborúig
Fotótörténet és a fotográfia technikatörténete a II. világháborútól XX. század végéig
Kortárs fotográfusok, médiaművészek
A történelmi események, a technikai újítások hatása a fotográfiára, a fotótechnika
fejlődésére
A fotográfia és a társművészetek egymásra hatása
Tematikus csoportosítások, fotótörténeti példák
Dokumentáció és önkifejezés a fotográfiában
Kísérleti fotográfia
Mozgókép történeti ismeretek
A film- és videó művészet emblematikus alakjai, főbb művei
Fotóesztétikai ismeretek
Filozófiai, szociológiai alapok
Magyar és idegen nyelvű szakirodalom ismerete
Gyűjtőmunka, fotótörténeti és társművészeti előzmények felkutatása, rendszerezése
8.3.6.
Álló- és mozgókép elemezés
13 óra/15 óra
A vizuális kommunikáció alapjai
A fotográfia és film nyelvi ismerete, önálló értelmezési lehetőségei
A kiemelés eszközei, mélységélesség, a fény irányítása, sötét-világos kontraszt, az
aranymetszés
Térmélység a fotóban és a filmben
Kompozíció a fotóban és a filmben
A montázs, a montázs funkciói, fajtái
Elbeszélésmódok fotóban és filmben
8.3.7.
Fotójog
7 óra/7 óra
A fotográfiához kötődő előkészítő és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás, belépési
és forgatási engedélyek, modellszervezés, energiabiztosítás stb.) elvégzésének módja
A szerzői jogok, a személyiségi jogok
A modell-nyilatkozat, a felhasználási szerződés
A képmás védelme szerzői alkotás esetén és megrendelésre készült képmásnál
Az ábrázolás valódiságának védelme a művészi alkotásnál
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A közszereplő jogának korlátozása, a tömegfelvételek és a képmás védelme
A kész munka leadásának szabályai, módja – a megrendelővel való elszámolás
Balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások és
eljárások
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
szemléltetés
kooperatív tanulás
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

x

csoport
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
projektor
projektor

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

x
8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11892-16 azonosító számú
Technikai médiumok gyakorlata
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Fotó és multimédia
gyakorlat

A 11892-16 azonosító számú Technikai médiumok gyakorlata megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazott fotográfiákat készít (épület-, enteriőr-, tárgy-, riport-,
dokumentarista-, portré-, reklám-, divat-, editoriálfotó)
Alkotói fotográfiákat készít
Mozgóképi és multimediális alkotásokat készít
Képi üzeneteket, narratívákat fogalmaz meg
Összehangolja a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói
elképzeléseivel
Tervezői gondolkodásmóddal alkot, figyelembe veszi az adott médiához
kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti
aspektusait
Fotótechnikai (analóg és digitális labor) kísérleteket végez, archaikus
fotótechnikákat alkalmaz
Látványt tervez
Világítástechnikai beállításokat tervez és használ
Komponál, álló-és mozgóképfelvételeket készít
Stop-motion technikát alkalmaz
Lineáris történetet mesél, storyboardot készít és/vagy fényképez
Csoportos és projekt alapú megoldásokban gondolkodik
Interaktív és webes tartalmakat állít elő, és formai megjelenést tervez
Képfeldolgozó programokat használ
Mozgókép-feldolgozó és vágóprogramokat használ
Grafikai programokat használ
Archivál, katalogizál, prezentál, nyomdai előkészítést végez
SZAKMAI ISMERETEK
Analóg és digitális fényképezőgépek működése
Analóg és digitális képrögzítő eszközök működése
Világítóeszközök használatának módja
Műtermi felszerelés használatának módja
Archiváló, katalogizáló programok ismerete
Analóg és digitális labortechnikák, archaikus fotótechnikák készítésének módja
Mozgógép komponálás lehetőségei
Álló-, mozgókép és multimédia-készítésének lehetőségei
Látvány, világítástechnika tervezésének lehetőségei
Stop-motion technika alkalmazásának lehetőségei
Lineáris történetmesélés lehetőségei
Storyboard készítés lehetőségei
Interaktív és webes tartalmak formai tervezésének lehetőségei
Képfeldolgozó programok használatának lehetőségei
Mozgókép-feldolgozó és vágóprogramok használatának lehetőségei
Grafikai programok használatának lehetőségei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Álló-, mozgókép és multimédia-készítés
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Álló-, mozgókép és multimédia-feldolgozás
Világítás mesterséges és természetes fényben, műtermi eszközhasználat
Fénymérés
Tudatos komponálás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő képesség
Empatikus képesség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem összpontosítás
Tervezés
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9. Fotó és multimédia gyakorlat tantárgy

629 óra/639 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló magas gondolati és esztétikai színvonalon képes a
kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai,
mozgóképi valamint multimediális munkát végezni. Tervezői gondolkodásmóddal alkot,
képes összehangolni a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket
saját alkotói elképzeléseivel. A tanuló művészeti és médiafotográfusi munkájában
használni tudja a számítógépes képfeldolgozó-, vágó-, katalogizáló, archiváló- és grafikai
programokat. Munkáját digitális portfólióban, webes/online felületeken prezentálja,
digitális archívumot készít.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
fizika, kémia, földrajz, művészettörténet
9.3. Témakörök
9.3.1.
Állóképkészítés
176 óra/191 óra
Kreatív ötletek felvetésének (vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális
eszközökkel) menete
A feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek meghatározásának menete,
módja
A feladat által megkövetelt (fotó) technikai követelmények meghatározása
A képkomponálás szabályainak tudatos használata
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
A fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés
lehetőségei
Analóg és digitális fényképezőgépek használatának módja
Analóg és digitális képrögzítő eszközök használatának módja
Analóg és digitális állókép felvevő eszközök használatának módja
Egyéb képalkotó eszközök használatának módja
Műszaki fényképezőgépek használatának módja
Emberábrázolás készítésének módjai a fotográfiában
Alkalmazott fotográfia készítésének módja
Alkotói fotográfia készítésének módja
Fotóillusztráció készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere
Képaláírások és kísérő szövegek tartalmi és stiláris követelmények szerinti elkészítése
Fotóinstalláció készítés menete
Kiállítás rendezés, megjelenítés módjai
9.3.2.
Mozgókép készítés
76 óra/76 óra
A feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek meghatározásának menete,
módja
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Analóg és digitális mozgókép felvevő eszközök használatának módja
Egyéb képalkotó eszközök használatának módja
Mozgókép és multimédia-készítésének lehetőségei
Kompozíció lehetőségeinek módja a fotóban és a filmben: a képkivágás, a plánok, a
beállítás
Gépállások, gépmozgások
A kiemelés eszközeinek használata: mélységélesség, a fény irányítása, sötét-világos
kontraszt
Kép és hang összefüggésének lehetőségei, használatuk módja: zaj, zörej és zene,
atmoszféra, az emberi beszéd
A montázs készítésének lehetőségei fotóban és filmben
Átjárás fotó és film között
Stop-motion technika alkalmazásának lehetőségei
Analóg és digitális animációs technikák
Videó és fotóinstalláció készítés módja
A történet térbeli elhelyezése
Térkezelési technikák
Az elbeszélés és az idő
A fény, mint tér és időképző eszköz
Filmes elbeszélésmódok lehetőségei
Storyboard készítés lehetőségei
Kiállítás rendezés, megjelenítés módjai
9.3.3.
Analóg laborgyakorlat
88 óra/81 óra
A fotólabor eszközeinek – nagyítógépek, hívóberendezések, rendszerezése,
működése, használata
Az analóg fotográfia nyersanyagainak, vegyszereinek rendszerezése, működése,
kezelése
Archaikus labortechnikai eljárások készítésének módja
Az anyag- és technikai kísérletek, előtanulmányok végzésének módszerei, folyamata:
fotogram, chemogram készítésének módja
9.3.4.
Világítástechnika gyakorlat
Világítóeszközök használatának módja
Műtermi felszerelés használatának módja
A megvilágítás mérés különböző módjai
Látvány, világítástechnika tervezésének lehetőségei

86 óra/86 óra

9.3.5.
Digitális képfeldolgozás
94 óra/96 óra
Képfeldolgozó
programok
használatának
lehetőségei
Az elektronikus képfeldolgozási eszközök –számítógépek, programok, digitalizáló
eszközök,
nyomtatók
–
rendszerezése,
működése,
használata
Képszerkesztés
gyakorlati
fogásai,
végrehajtása
Az Adobe Photoshop, és egyéb képfeldolgozó programok, kezelése
A kamera RAW konvertáló programok használata
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A digitalizálás módja
A digitális állományok előkészítése nyomtatáshoz
Nyomdai előkészítés
9.3.6.
Digitális mozgókép feldolgozás
Mozgókép-feldolgozó és vágóprogramok használatának lehetőségei
Stop-motion és gif animációk készítésének módja
Vágási technikák és eljárások
Online adatbázisok használata

43 óra/43 óra

9.3.7.
Archiválás
A digitális archiválás eszközei technológiája és műveletei
Archiváló, katalogizáló programok ismerete

29 óra/29 óra

9.3.8.
Grafikai programok
Grafikai programok használatának lehetőségei
Kiadványszerkesztési alapok

12 óra/12 óra

9.3.9.
Az online prezentáció lehetőségei
Interaktív és webes tartalmak formai tervezésének lehetőségei

25 óra/25 óra

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
szemléltetés
megbeszélés
csoportmunka
projekt
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
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Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítés tárgyról
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11893-16 azonosító számú
Szakmai rajz és tipográfia
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Tipográfia és
prezentációkészítés gyakorlata

A 11893-16 azonosító számú Szakmai rajz és tipográfia megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tipográfiát tervez, készít
Mozgó tipográfiát tervez, készít (főcím, spot)
Prezentál és önreprezentál
Kiállítást tervez, képeket installálásra előkészít, rendez és kivitelez
Fotókönyvet, portfóliót készít
Nyomdai és fotó-levilágítási előkészítést végez
Szakmai rajzot, ábrázolást készít

Storyboard-ot rajzol, és/vagy fényképez
Mozdulattanulmányt készít, krokit rajzol
Alakot térben ábrázol, tónustanulmányokat készít
SZAKMAI ISMERETEK
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, kreatív alkalmazások
Betűismeret
Prezentáció készítés módjai
Installálás, kiállítást tervezés, kivitelezés módja
Fotókönyv, portfólió készítésének lehetőségei
Nyomdai előkészítés szabályai, módja
Szabadkézi rajzolás módja
Történetmesélés vizuális módja
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Tipográfia szakszerű használata
Prezentáció és installáció tervezés, készítés
Portfólió tervezés, készítés
Szabadkézi rajz alkalmazása a szakmai kivitelezésben
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Térlátás
Kézügyesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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10. Tipográfia és prezentációkészítés gyakorlata tantárgy

62 óra/62 óra*

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

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tárgyat sikeresen elvégző tanuló tervezői gondolkodásmódot sajátít el. Saját portfoliót
tervez, kivitelez, kiállítást rendez. A kor követelményeinek megfelelő technológiák
alkalmazásával kreatív alkotó munkát végez az alkalmazott és kreatív fotográfia területén.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
történelem, irodalom, földrajz, fizika, kémia, művészettörténet
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Betűtörténet
5 óra/5 óra
11. Betűtípusok
12. Klasszikus tipográfia
13. Modern tipográfia
14. Kép és szöveg kapcsolata, képaláírások és kísérő szövegek tartalmi, stiláris és
tipográfiai formajegyei
14.1.1.
Kiadványszerkesztési alapismeretek
Szabadkézi vázlatozás, tervezés
Kép és szöveg üzenete
Fotókönyv, portfólió készítés
Makett készítés

17 óra/17 óra

14.1.2.
Prezentáció készítés
Koncepcionális gondolkodásmód kialakítása
Kép és szöveg üzenete
Sketch book
Forgatókönyv

20 óra/20 óra

14.1.3.
Szakmai rajz
Szakmai rajzot, ábrázolást készít
Storyboard-ot rajzol, és/vagy fényképez
Mozdulattanulmányt készít, krokit rajzol
Alakot térben ábrázol, tónustanulmányokat készít

20 óra/20 óra

14.2.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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14.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
projektor

14.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x

14.4.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11887-16 azonosító számú
Kulturális programok és projektek szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS

690

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rendezvényszervezés gyakorlata

x

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb szervezetekkel
Kampányokat szervez
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos munkabiztonsági, munkaegészségügyi, tűz és környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok elkészítésében
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, a
projektcélok és a projekt szervezetének kialakításához
Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a partneri
kapcsolattartás menetének és a jelentéskészítés rendjének
megalkotásában
Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási
és adminisztrációs feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó
elektronikus pályázati rendszert
Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, különös
tekintettel az idő- és költségelőirányzatokra, valamint a
projekttermék minőségi jellemzőire
A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek
kivitelezését, illetve a kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási
és adminisztrációs feladatokat
Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás
nyomon követésében a tervtől való eltérés vizsgálatában
Közreműködik a projekt lezárásában, a projekttermék
átadásában, a projekt-tevékenység dokumentálásában
SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése

Projekttervezés és
projektmenedzsment

A 11887-16 azonosító számú Kulturális programok és projektek szervezése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
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Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram,
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés,
költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és
kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi
erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Verbális és nonverbális kommunikáció
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
Jelentéskészítés
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
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x
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x
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x
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x
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15. … Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

54 óra/… óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

15.3.
15.3.1.
-

Témakörök
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
A projekt és jellemzői
Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
Projekt és projektszervezet
Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
Információgyűjtés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

16 óra/… óra

15.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
20 óra/… óra
Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
Igényfelmérés, megvalósíthatóság
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv,
monitoring és kontrollterv
„Kritikus út”
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Projekttervek jóváhagyása
Nyilvántartás
15.3.3.

Megvalósítás és kontroll
6 óra/… óra
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés
Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
Információgyűjtés
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15.3.4.
Értékelés és zárás
6 óra/… óra
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,
jelentéskészítés
15.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

7.
8.
9.
10.

kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

csoport
x
x
x
x
x
x

x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor
számítógép, projektor

számítógép, projektor
számítógép, projektor,
szoftverek, internet

x
x
x

x

x
x
x

számítógép, projektor,
szoftverek, internet

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

x

x

x

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
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1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

3.
3.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

3.2.
4.
4.1.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése

x

x

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

x

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x

x

x

2.6.
2.7.

4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

x

x

x

x
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x

x

Számítógép, irodai szoftverek,
internet
Számítógép, irodai szoftverek,
internet

x
x
x
x

x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. … Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

18 óra/… óra*

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

16.1.
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A tantárgy tanításának célja
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A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra
16.3.
Témakörök
16.3.1.
A projekttervezés gyakorlata
6 óra/… óra
Az igényfelmérés módszerei
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták értelmezése és kitöltése
Projekttervezés
Célkitűzés (célfa, problémafa)
Tevékenységdiagram
Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
Időrendi ütemezés (Gantt)
Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
Kommunikációs és minőségterv
Monitoring és kontrollterv dokumentumai
„Kritikus út” kiszámítása
Kockázatelemzés módszerei
16.3.2.
A projektmenedzsment gyakorlata
6 óra/… óra
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
Szerződéskötés mintadokumentumai
Információgyűjtés és rendszerezés
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, iratés szerződésminták
16.3.3.
Pályázatírás
Hazai és uniós pályázatok rendszere
Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
A pályázatírás módszertana

3 óra/… óra

16.3.4.
A projektet támogató szoftverek használata
3 óra/… óra
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftverek használata
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
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16.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x

osztály
x

x
x

x

vita
szemléltetés
projekt

x
x
x

x
x
x

7.
8.

kooperatív tanulás
szimuláció

x

9.
10.

szerepjáték
házi feladat

1.

magyarázat

2.
3.

kiselőadás
megbeszélés

4.
5.
6.

x

x

x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
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Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
Számítógép, nyomtató,
x
x
vezetett feldolgozása
internet
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre

x
x

x

x

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

Számítógép, nyomtató

x

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

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

36 óra/- óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el a rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé kisrendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kisrendezvény megvalósítása
céljából indított kampány megszervezésére.
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17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
A rendezvények típusai, a kisrendezvények feltételei
Konfliktuskezelői technikák

10 óra/ - óra

17.3.2.
Jogi alapok
6 óra/ - óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
17.3.3.
Rendezvényi költségvetés és forgatókönyvkészítés
Rendezvények költségei, Költségvetés készítése,
A forgatókönyv

10 óra/ - óra

17.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
10 óra/ - óra
A rendezvényszervezés jogi alapjai: Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek, szerződések jogi alapjai
17.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
x
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Számítógép, nyomtató
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
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6.2.

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/… óra*

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a Rendezvényszervezés ismereteire
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Forgatókönyvírás
Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
Táblázatkészítés
18.3.2.
Költségvetés készítése
A rendezvény tervezése, forrásai.
Költségvetés készítése gyakorlatban
18.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
A közönségkapcsolati munka módszerei
A marketingkommunikáció gyakorlata
Kampányszervezés gyakorlata

16 óra/… óra

5 óra/… óra

10 óra/… óra

18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
Számítógép terem
Gyakorlati helyszín
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.

megbeszélés

x

4.

Vita

x

5.

szemléltetés

6.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

x

x

x
x
x
projekt
8.
x
kooperatív tanulás
9.
x
szimuláció
10.
x
szerepjáték
18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
7.

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x

MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
12045-16 azonosító számú
Képző- és iparművészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Szakmai projekt
gyakorlat

A 12045-16 azonosító számú Képző- és iparművészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Részt vesz képző- és iparművészeti események szervezésében és dokumentálásában
Részt vesz a művészeti események marketing- és PR tevékenységének szervezésében
Közreműködik művészeti események arculatának tervezésében
WEB-felületek és közösségi oldalak tartalmát szerkeszti
Szakmai portfóliót készít
Prezentációt készít
Prezentációval bemutatja szakmai múltját, elképzeléseit, terveit
Prezentációhoz, kiadványokhoz tipográfiai és vizuális tervet készít
SZAKMAI ISMERETEK
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési ismeretei
Kommunikációs felületek tervezése, szerkesztése, terjesztése
Képző- és iparművészeti műtárgyak kezelése, installálása
Képző- és iparművészeti műtárgyak dokumentálása, prezentálása, közzététele
Képző- és iparművészeti alkotói műhelykörnyezet ismerete (műterem, műhely,
művésztelep, stb)
Szervezők és közreműködők koordinációja
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Jogszabály-alkalmazás készsége
Verbális és nonverbális kommunikáció
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Rugalmasság
Elhivatottság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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19. … Szakmai projekt gyakorlat tantárgy

242 óra/… óra*

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

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy a Képző- és iparművészeti program- és projektszervező szakma szakirányú
gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza. A szakmai gyakorlati munka során fellépő
különböző szervezési és kivitelezés-szervezési feladatok elvégzésére szolgál. A
feladatprofil a szakmai munka dokumentálását és menedzselését, valamint a
munkadarabok tervezési munkálataitól a kiállítási, publikálási és értékesítési feladatáig
terjed. A tanuló elsajátítja az önálló projektgondolkodás alapjait a tervezéstől a kész
munka utóéletének gondozásáig
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika, szakmai idegen nyelv, szakmai főtárgy gyakorlata
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Szakmai projektek kivitelezése
139 óra/… óra
A képző- és iparművészeti események, rendezvények speciális szervezési
ismereteinek gyakorlati elsajátítása a tervezéstől a konkrét kivitelezésig
Saját, és mások munkáinak bemutatásához kapcsolódó események online és
hagyományos kommunikációs felületeit megtervezi, tartalomszerkesztéssel
támogatja
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
Megismeri és használja a képző- és iparművészeti munkák műhelykörnyezetét
19.3.2.
Dokumentáció, prezentáció gyakorlat
51 óra/… óra
Folyamatosan dokumentálja szakmai tevékenységét, valamint alkalmassá válik arra,
hogy mások egyéni munkásságának, és művészeti rendezvények egyéni és csoportos
projektjeiről, eseményeiről prezentációt készít, és prezentál
19.3.3.
Műtárgyak kezelése
52 óra/… óra
Saját és mások műtárgyainak szakszerű tárolása, csomagolása, szállítása, kiállításokon
történő bemutatásának módja, szakszerű installálás és kiállítás bontás. A művek
kiállításával kapcsolatos dokumentumok kezelése, műtárgyjegyzék, műleírás,
biztosítás
19.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projektmunka
kooperatív tanulás

egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
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Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
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6.1.

Műveletek gyakorlása

x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

SZAKMAI GYAKORLAT

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 60 óra
11. évfolyamot követően 60 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Alkalmazott és/vagy autonóm fotográfiák készítése, képfeldolgozása az iskola által
megadott mennyiségben, témában.
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Alkalmazott és/vagy autonóm fotográfiák készítése, képfeldolgozása az iskola által
megadott mennyiségben, témában.
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 80 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Alkalmazott és/vagy autonóm fotográfiák készítése, képfeldolgozása az iskola által
megadott mennyiségben, témában.
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