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SZAKMAI EL ´ÓKÉSZÍTÉS A M ´ÚSZAKI SZAKTERÜLETRE
,,B’’ változat
9. évfolyam
M´úszaki el´ókészít´ó ismeretek
M´úszaki el´ókészít´ó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

111 óra
74 óra
185 óra

M ´ÚSZAKI EL ´ÓKÉSZÍT ´Ó ISMERETEK
Évi óraszám: 111 óra
Célok és feladatok
Az el´ókészít´ó ismeretek oktatásának alapvet´ó célja a m´úszaki szakterület általános ismereteinek, összefüggéseinek
elsajátítása, a készségek, képességek fejlesztése, valamint olyan ismeretrendszer, tudás és alkalmazási ismeretek kialakítása, amely megalapozza és formálja a m´úszaki szakterületbe tartozó szakmacsoportokhoz szükséges szemléletet.
Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történ´ó tevékenységekre. A m´úszaki szakterület sokszín´ú, aktív tanulói
magatartás és tanulási élményeket eredményez´ó bemutatásával keltse fel a tanulók érdekl´ódését a szakterület iránt.
Alakítsa ki a tanulók pályájának folyamatos tervezését, és er´ósítse azt.
A ,,B’’ változatú kerettanterv célja a megalapozott elméleti ismeretekkel és tanulói képességekkel belép´ó, jobban
terhelhet´ó tanulók m´úveltségének továbbfejlesztése. Az elméleti oktatás célja a szakképzésbe való belépéshez szükséges
m´úveltség megalapozása.
A tanulók a szakiskolai ismeretekhez kapcsolódóan ismerkedjenek meg a m´úszaki szakterület széles lehet´óségeivel
és a szakmai képzés jelent´óségével. Ennek alapján legyenek képesek saját helyzetük és céljaik meghatározására, és
alakuljon ki bennük a szakmai tudás igénye. Mutassanak be a szakterület szakmacsoportjaiból egyes munkatevékenységeket. A tantárgy oktatása járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez.
A Mérések oktatásának célja, hogy alakítsa ki a tanulókban a pontos és min´óségi feladatvégzés igényét, a környezetért
való felel´ósségét, a lényegmegragadó képességet.
Ismertesse meg a legfontosabb méréstechnikai alapelveket és alapvet´ó mérési módszereket, a gyakorlatban el´óforduló
ellen´órz´ó és mér´óeszközöket és a legalapvet´óbb m´úszaki méréstechnikai szakkifejezések használatát.
Fejlessze a logikus gondolkodást, a célirányos m´úszaki feladatmegoldó képességet.
Az Anyagok oktatásának célja, hogy tanulók legyenek tájékozottak az anyagok tulajdonságairól, felhasználhatóságáról.
Szintetizálja az egyes tantárgyak során tanult idevonatkozó ismereteiket.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen
az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége.
Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket, a rajzi képességeket. Alakuljon ki, fejl´ódjön,
er´ósödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszer´ú, eredményes,
a szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes
külalakra.
A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a számítástechnikai eszközök használatához.
Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények,
sikerek értékét, örömét.
A tantárgyi tevékenység során folyamatosan er´ósödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a
szakmaválasztás.
A szakiskolai évek nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy a tanulók hosszabb távú szakmai perspektívában gondolkozzanak, és ezen belül individuális célokat is fogalmazzanak meg. Fontos, hogy ismerjék a szakterülethez kapcsolódó
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képesítések rendszerét és ezen belül el tudják magukat helyezni, meg tudják különböztetni az iskolai és a munkaer´ó-piaci
szakképzési lehet´óségeket.
A szakterülethez kapcsolódó életcélok fogalmazódjanak meg, váljék világossá, hogy a szakmai karrier kialakítása nem
egyszeri döntés eredménye, hanem a folyamatos lehet´óségek felismerése, illetve az azok közül való választás. Ismerkedjenek meg a pályatervezés fogalmával, amely alapuljon a szakmai ismeretek és a munkaer´ó-piaci ismeretek összhangján.
Mérések:
A tanulók ismerjék a m´úszaki területen alkalmazott alapméréseket és az ahhoz szükséges eszközöket.
Tudják megbecsülni a mérési adatokat, tudjanak mér´óeszközt kiválasztani egyszer´ú mérési feladathoz.
Anyagok:
A tanulók ismerjék az anyagok legfontosabb fizikai, mechanikai és technológiai tulajdonságait, jellemz´ó alkalmazási
területeit.

Belép´ó tevékenységformák
Feladattal vezetett elemzés írásos, képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával, beadásra szánt beszámolók
készítése.
A fizikában, kémiában, matematikában tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése.
Információk gy´újtése a tanulók szakirányú tapasztalatainak felhasználásával és kiadványok, szakmai folyóiratok,
szakkönyvek segítségével.
Megfigyelési szempontok alapján történ´ó ismeretszerzés. (A tanult ismeretek, törvényszer´úségek felismerése a
hétköznapi életben. A különböz´ó szakmák közötti hasonlóságok és különbségek felfedezése.)
Önálló tapasztalatszerzéssel egyszer´ú összefüggések, törvényszer´úségek felismerése.
Élménybeszámolók, álláshirdetések megfogalmazása, saját élmények, munkaköri leírások, esetleírások, filmek, sajtóinformációk elemzése.
A saját tulajdonságok elemzése, a pályaalkalmasság mérlegelése, az elképzelések és a lehet´óségek módszeres
összevetése.
Helyzetgyakorlatok, esetmegbeszélések, találkozás, tájékozódó beszélgetés a téma miatt meghívott idegenekkel.
Véleményalkotás tanári közrem´úködéssel a saját és a társak terveir´ól.
Mérések:
A tanult fizikai jelenségek felismerése, egyszer´úbb mérések és kísérletek elvégzése, eredmények értelmezése.
Anyagok:
A fémes és nemfémes elemek, az egyszer´ú és az összetett anyagok megkülönböztetése, felismerése.

Mérések
Témakörök

Tartalmak

A munka és tudás
szerepe,
munkaer´ó-piaci
jelent´ósége

Szakmai szintek, képzési lehet´óségek összegy´újtése.

Mérési
alapismeretek

A mérés fogalma, a szabványosítás jelent´ósége, az SI mértékrendszer.

Hosszúságmérés

A hosszúság SI alapegysége, annak törtrészei és többszörösei.
A hosszúságmérés eszközei, azok mérési pontossága.
Mér´óeszköz kiválasztása adott mérési feladathoz.
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Tartalmak

Tömegmérés

A tömeg SI alapegysége, törtrészei és többszörösei, azok egymásba átváltása.
Mér´óeszköz kiválasztása adott mérési feladathoz.

Területmérés

A terület SI alapegysége, annak törtrészei és többszörösei, azok egymásba átváltása.
Hosszúságadatokból egyszer´ú idomok, felületek felszínének meghatározása.

H´ómérsékletmérés

A h´ómérséklet fogalma, egyszer´ú h´ómér´ók mérési elve.

Id´ómérés

Id´ómér´ó eszközök használata.

Anyagok
Témakörök

Tartalmak

Az érdekl´ódés,
hajlamok,
képességek,
munkamód

Kapcsolódó érdekl´ódési irányok, a foglalkozások világa, a pályák világának strukturálódása.

A m´úszaki
gyakorlatban
felhasznált anyagok
csoportosítása

Fémes, nemfémes anyagok.
A nyersanyagok, alapanyagok, segédanyagok fogalma.
A hulladékok és melléktermékek fogalma, hasznosításuk gazdasági jelent´ósége.
Az alapanyagok alapvet´ó fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai.

A nemfémes anyagok

Kerámiák, fa, textíliák, papír, b´ór, m´úanyagok, gumi, h´ószigetel´ó anyagok, ken´óanyagok jellemz´ó tulajdonságai, felhasználási területei.

Fémes anyagok

Vas és jellegzetes vasötvözetek, könny´ú- és színesfémek, gyakoribb ötvözeteik.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók folyamatos munkával alakítsák pályatervüket, írásban is rögzítsék az elérend´ó köztes célokat, fogalmazzanak véleményt, alkossanak ítéletet saját lehet´óségeikr´ól.
Mérések:
A tanulók ismerjék a mérés fogalmát, a szabványosítás jelent´óségét, az SI mértékrendszert, a mérési pontosság és a
mérési hibák fogalmát, a hosszúság-, a tömeg-, a terület-, a h´ómérséklet- és az id´ómérés mér´óeszközeit, azok felhasználásait, a mértékegységeiket és azok átváltásait, a mért értékek értelmezését, az alapvet´ó mérések elvét, a mér´óeszközök
felépítését, beállítását, kezelését.
Tudják megbecsülni a mérési adatokat.
Anyagok:
A tanulók ismerjék az elemek csoportosítását, a fémes és a nemfémes elemek legfontosabb jellemz´óit, az alapanyag
és a segédanyag fogalmát, az anyagok legfontosabb tulajdonságait, az egyes nemfémes anyagok alapvet´ó tulajdonságait,
jellemz´ó alkalmazási területeit, az alapvet´ó fémek (vas, réz, alumínium és ezek ötvözetei) tulajdonságait és jellemz´ó
felhasználási területeit.
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M ´ÚSZAKIEL ´ÓKÉSZÍT ´ÓGYAKORLATOK
Évi óraszám: 74 óra
Célok és feladatok
Az el´ókészít´ó gyakorlatok oktatásának alapvet´ó célja a m´úszaki szakterületen az elmélethez kapcsolódó manuális
tevékenységek elsajátításán keresztül a pályaorientáció meger´ósítése, valamint olyan ismeretrendszer, tudás és gyakorlati ismeretek kialakítása, amely megalapozza és formálja a m´úszaki szakterületbe tartozó szakmacsoporthoz szükséges
szemléletet. Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történ´ó munkavégzésre is.
A ,,B’’ változatú kerettanterv célja a megalapozott elméleti ismeretekkel és tanulói képességekkel belép´ó, jobban
terhelhet´ó tanulók m´úveltségének továbbfejlesztése. A gyakorlati oktatás célja — megfelel´ó tanulói aktivitás mellett —
a szakképzésbe való belépéshez szükséges készségek és képességek továbbfejlesztése.
A tanulók ismerkedjenek meg a m´úszaki szakterület szemléletének kialakításához szükséges néhány, motivációt is
segít´ó el´ókészít´ó m´úvelettel.
Fejlesztési követelmények
A tantárgy a gyakorlati tevékenységeken keresztül er´ósítse a pályaorientációt a m´úszaki szakterületen, és motiválja
a tanulókat.
A tanulók ismerkedjenek meg a szakterülethez szükséges mér´ó-, el´órajzoló és jelöl´óeszközökkel. Egyszer´úbb
darabolási, szabási m´úveleteket el tudjanak végezni.
A bemutatás szintjén minél több megmunkálási eszközt ismerjenek meg.
Ismerjék a kézi megmunkálási eszközöket (pl. reszel´ó), legyenek képesek elvégezni egyszer´úbb összeállítási, összeépítési feladatot.
Ismerjenek meg a tanulók minél több keverék-el´óállítási technológiát.

Belép´ó tevékenységformák
A hétköznapi életben el´óforduló leggyakoribb szerszámok, azok használatának áttekintése. Tárgykészítés, szerkezetépítés. Egyszer´ú produktum önálló elkészítése.
Témakörök

Tartalmak

El´órajzolás, jelölés

Különféle anyagokon mérés, el´órajzolás, jelölés.*

Darabolás, szabás

Különféle anyagok darabolása megfelel´ó eszközökkel.*

Kézi
megmunkálások

Egyszer´ú m´úveletek végzése.*

Összeállítás

Összeállítási, összeépítési tevékenységek.*

Keverékek

Eszközök áttekintése, keverékkészítés.*

Pályaorientáció

Érdekl´ódési kör alapján egyéni produktum készítése.

* A témakörök bemutatása a m´úszaki szakterület szakmacsoportjainak jellegzetességein keresztül történik.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók készítsenek egyéni tervet, amely az érdekl´ódésükhöz kapcsolódó szakmát, továbbtanulási lehet´óséget vagy
munkaelképzelést tartalmaz. Készítsenek el egy önálló feladatot, tárgyat, produktumot, amely az érdekl´ódésüknek
megfelel´ó tevékenységre utal.
A tanulók ismerjék a szakterülethez szükséges el´órajzoló és jelöl´óeszközöket.
Egyszer´úbb darabolási, szabási m´úveleteket el tudjanak végezni.
Képesek legyenek elvégezni egyszer´úbb összeállítási feladatot.
Tudjanak a tanulók egyszer´úbb keveréket el´óállítani.

