KÁLYHÁS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 582 13 0000 00 00 Kályhás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 582 13 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kályhás

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7637
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–

építési terület
tanműhely
demonstrációs terem
számítógép-terem
szaktanterem
tanterem
építőanyag laboratórium

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében az építészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7637

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kályhás

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő műveleteket végez
Megtervezi a munkafolyamatot
Előkészíti az anyagokat
Megépíti a cserépkályhát
Tüzelőszerkezetet átépít, tisztít, javít
Megépíti a kandallót
Megépíti a kemencét
Megépíti, beépíti a tüzelőszerkezetek tartozékait
Befejező műveleteket végez

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anyagmennyiség-meghatározás
C Rendelési dokumentumok
C Szállítás
C Munka megkezdésének feltételei
B Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C Az elvégzett munka dokumentálása
B Hulladékkezelés
B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
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C
A
B
B
A
C
A
B
C
C

Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0692-06 Tüzelőszerkezet beépítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiszámolja a hőszükségletet
Meghatározza a tüzelőberendezés méreteit, kapacitását
Árkalkulációt végez
Tanulmányozza a különböző tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezéseket
Előkészíti a munkaterületet
Bekészíti a szükséges anyagokat
Ellenőrzi az épület szerkezetét
Kijelöli a kéménybekötési nyílást
Kivési a kéménynyílást
Ellenőrzi a kémény működését
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Kijelöli a kályha helyét
Cseréli a szikrafogó-, tüzelő-, hamuajtót
Korrigálja a nem megfelelő kéményméretet és kandallónyílást
Megépíti a hamuteret
Beépíti a rostélyt
Kiépíti és takarja a tűzteret
Kiépíti a füstjáratokat
Beépíti a tüzelőajtót
Elhelyezi a terelőket
Kialakítja a tisztítónyílást
Beüzemeli a tüzelőszerkezetet
Megtiszítja a szerszámokat
Elszállítja a maradék anyagot
Tanácsot ad a tüzeléshez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hőtan, tüzeléstechnika
B Testek hőokozta tágulása
B Hőmennyiség, fajhő
B Hő terjedése
A Az égés
B Természetes és mesterséges tüzelőanyagok fajtái, tulajdonságuk
B Gáznemű tüzelőszerek
A Kémények
B Kéményméret korrigálása, korrigálás műszaki megoldásai
B Hőszükséglet-számítás
B Szabványok előírásai
A A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
C Optimális szállítási feltételek
A Tüzelőberendezés helyének kiválasztása, optimalizálás
A Hatékony tüzeléstechnika
B Biztonságos tárolás és raktározás feltételének biztosítása
B Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
B Garanciavállalás kötelezettsége, tartalma, formája
A Tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének előírásai
B Robbanásveszély megelőzésének előírásai
B Költség-, ár-, anyagszükségleti számítások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4
3
4
3
3
3
5
5
5

Szakmai nyelvű beszédkészség
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Komplex jelzésrendszerek
Kéziszerszámok használata
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
Ipari kisgépek használata

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Önállóság
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Konszenzuskészség
Meggyőző készség
Kommunikációs készség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0693-06 Kályha építése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolóanyagot
Kolírozza a csempéket
Kivágja a nyílásokat
Sifert és bélést készít
Méretre vágja a huzalt
Megkeveri az agyagot
Slígert kever
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
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Kiönti, ékeli, béleli a kályhatestet
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Letisztítja a kályhát
Kifugázza a kályhát
Lemossa a felesleges fugaanyagot
Felméri és megszünteti az előforduló hibákat
Lebontja a régi kályhát
Csempét jelöl
Kitisztítja, kimossa a csempéket
Restaurálja a törött csempéket
Pótolja a hiányzó csempéket
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
Ráépíti a füstfogót
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Elvégzi a szükséges vakolást
Letisztítja a kandallót
Beüzemeli és beszabályoztatja a kandallót
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Elkészíti a befejező falazatokat
Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Letisztítja a kemencét és a sparheltet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Cserépkályhák csoportosítása (súly, elhelyezés, felhasznált tüzelőanyag szerint)
B Fatüzelésű cserépkályhák
B Vegyes tüzelésű cserépkályhák
C Gáztüzelésű cserépkályhák
C Töltőrendszerű cserépkályhák
B Hordozható cserépkályhák
B Cserépkályha anyaga, szerelvényei
B Kályhacsempe típusai, felhasználása
B Belső falazó és bélelőanyagok
B Samott-idomok
B Kötőanyagok
B Ragasztóanyagok
B Fugázó anyagok
B Tégla, cserép, samott anyagok
C Mázak
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C
B
A
A
A
A
B
B
C
C
C
B
B
B
B
A
B
A
B
B
B
B

Fémek (vas, acél, színesfém)
Vasszerelvények
Cserépkályha építésének technológiája
Kémények
Hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítésének lépései
Tűzszekrény, füstjárat építésének előírásai
Kemencék, sparheltek típusai
Kemencék építésének technológiája
Takaréktűzhelyek építése
Öntöttvas kályhák beépítése
Mászókéményes tűzhelyek beépítése
Kéziszerszámok
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték
Ipari kisgépek
Új energiatakarékos anyagok, eszközök
Szakrajz
Szabványok előírásai
A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
Kerámiaipari alapismeretek
Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
Elektromos cserépkályhák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Kéziszerszámok használata
5
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5
Ipari kisgépek használata
4
Metszetek, szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Önállóság
Esztétikai készség
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0692-06
Tüzelőszerkezet beépítése
0693-06
Kályha építése I.
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

199/1.0/0459-06

199/2.0/0459-06

199/2.0/0692-06 199/1.0/0692-06

199/2.0/0693-06

199/1.0/0693-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

199/6.0/0693-06

21
22
23

199/3.0/0459-06

199/4.0/0692-06
199/8.0/0692-06

199/7.0/0692-06

199/3.0/0693-06

20

199/4.0/0693-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

199/5.0/0692-06

199/6.0/0692-06

6
7
8
9
10
11
12

199/7.0/0693-06

199/3.0/0692-06

13
14
15

199/8.0/0693-06

199/5.0/0693-06
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199/1.0/0886-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

199/1.0/0459-06

2

199/2.0/0459-06

3
4
5
6
7
8
9

199/3.0/0459-06
199/1.0/0692-06
199/2.0/0692-06
199/3.0/0692-06
199/4.0/0692-06
199/5.0/0692-06
199/6.0/0692-06

10

199/7.0/0692-06

11

199/8.0/0692-06

12

199/1.0/0693-06

13

199/2.0/0693-06

14

199/3.0/0693-06

15
16
17
18
19
20

199/4.0/0693-06
199/5.0/0693-06
199/6.0/0693-06
199/7.0/0693-06
199/8.0/0693-06
199/1.0/0886-06

megnevezése
Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Hőtan
Tüzelőanyagok
Tüzelőszerkezet kijelölése
Tüzelőszerkezet kialakítása
Kéménynyílás kialakítása
Tüzelőszerkezet beépítése
Tüzelőszerkezet kijelölésének
elmélete
Tüzelőszerkezet beépítését kísérő
műveletek
Kályhaépítés alapjai
Cserépkályha és egyéb
tüzelőszerkezetek
Cserépkályha burkolása,
restaurálása
Kandalló építése
Kemence építése
Vakolás
Kiegészítő feladatok
Kihelyezett gyakorlatok
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

21

148

0

169

36

0

0

36

47
30
30
0
48
44
55

0
0
0
0
0
0
20

0
0
0
22
0
77
99

47
30
30
22
48
121
174

48

0

0

48

0

24

0

24

80

46

0

126

95

0

50

145

0

0

55

55

36
40
0
33
0
72
715

0
0
0
0
0
34
272

80
122
26
0
124
58
713

116
162
26
33
124
164
1700

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása,
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc

majd rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0692-06 Tüzelőszerkezet beépítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tüzelőberendezésekhez kapcsolódó számítások, dokumentációk készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tüzelőberendezés helyének kijelölése terv alapján, tüzelőberendezés beépítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tüzelőberendezés használata, beüzemelése, karbantartásának lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
17

szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 60%
3. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0693-06 Kályha építése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Cserépkályha- vagy kandallóépítés anyagainak előkészítése, építése (csoportos
feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cserépkályha vagy kandalló szerkezeti rajza alapján anyag- és eszközszükséglet
kiszámítása, meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
18

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 35
3. vizsgarész: 40
8. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kályhás
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

199/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

azonosítója

sza
sza
sza
sza

199/1.1/0459-06
199/1.2/0459-06
199/1.3/0459-06
199/1.4/0459-06

0
0
0
21

54
47
47
0

0
0
169
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építési helyszín ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Helyszíni méréseket végez
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka megkezdésének feltételei
C típus Felmérés szabályai
C típus Kiviteli tervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 50%
Építészeti rajz értelmezése 40%
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek, nyílászáró
mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott
és olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.2/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Felvonulás az építési munkaterületre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rendelési dokumentumok
C típus Szállítás
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
A típus Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
47 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok
felismerése, kezelése)
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A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.3/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatos munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C típus Anyagmennyiség-meghatározás
C típus Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
C típus Hatósági előírások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
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Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
47 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési tevékenységgel összefüggő hatósági előírások ismerete
Az aktuális tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb
jogszabályok ismerete
A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei
Dokumentálási ismeretek (építési napló, végzett feladatok, felhasznált
anyagmennyiségek stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.4/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Levonulás a munkaterületről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Az elvégzett munka dokumentálása
B típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésszervezési ismeretek (levonulás-ütemezés, munkaterület-átadás, számlázási
ismeretek)
Az építés környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete (környezetszennyezés)

23

199/2.0/0459-06

Balesetmentes
munkavégzés
feltételei

azonosítója

sza

199/2.1/0459-06

36

0

0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

2. TANANYAGEGYSÉG

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/2.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetmentes munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Tűzvédelem
A típus Védőruhák, védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények
Az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés)
Foglalkozásegészségügy
24

Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
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3. TANANYAGEGYSÉG

47

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/3.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszükséglet meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagszükségletet számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőtan, tüzeléstechnika
B típus Testek hőokozta tágulása
B típus Hőmennyiség, fajhő
B típus Hő terjedése
A típus Az égés
B típus Szabványok előírásai
B típus Hőszükséglet-számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 30%
Diagram, nomogram értelmezése 10%
Szakmai számítások 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőtan alapjai, hőenergia alapfogalmai, hőszükséglet számítás
Tüzelőberendezés műszaki adatai, rajza alapján szakmai számítások elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/2.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a különböző tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Természetes és mesterséges tüzelőanyagok fajtái, tulajdonságuk
B típus Gáznemű tüzelőszerek
A típus Hatékony tüzeléstechnika
B típus Biztonságos tárolás és raktározás feltételének biztosítása
B típus Robbanásveszély megelőzésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs készség
Szervezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Építőanyag laboratórium
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőanyagok tapusai, tüzelőszerek tulajdonságai
Tüzeléstechnika
Kötőanyagok
Speciális tárolási szabályok
Tűz- és robbanásveszély
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/3.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet kijelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az épület szerkezetét
Kijelöli a kályha helyét
Kijelöli a kéménybekötési nyílást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tüzelőberendezés helyének kiválasztása, optimalizálás
B típus Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőberendezés helyének kijelölése, kéménybekötés megtervezése, elvégzése

29

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

6. TANANYAGEGYSÉG

22

199/4.0/0692-06

Tüzelőszerkezet
kialakítása

azonosítója

sza

199/4.1/0692-06

48

0

0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/4.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a tüzelőberendezés méreteit, kapacitását
Árkalkulációt végez
Kiszámolja a hőszükségletet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
B típus Szabványok előírásai
B típus Hőszükséglet-számítás
B típus Költség-, ár-, anyagszükségleti számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Diagram, nomogram értelmezése 10%
Szakmai számítások 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőszükséglet kiszámítása építészeti tervrajz alapján
Tüzelőberendezés méreteinek, kapacitásának meghatározása hőszükséglet alapján
Tüzelőberendezés méreteinek, kapacitásának ismeretében anyagszükséglet számítása,
árkalkuláció
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/5.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Kéménynyílás kialakításának elve
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a kéménybekötési nyílást
Kivési a kéménynyílást
Ellenőrzi a kémény működését
Korrigálja a nem megfelelő kéményméretet és kandallónyílást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kémények
B típus Kéményméret korrigálása, korrigálás műszaki megoldásai
A típus Tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző kémények ismerete
Kéményméret ellenőrzésének lépései, légáramlás ellenőrzése
Kéményméret kialakításának elmélete, korrigálása tüzelőszerkezet függvényében
Kéménybekötési nyílás helyének kijelölése
Légáramlási előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/5.2/0692-06
31

A tananyagelem megnevezése:
Kéménynyílás kialakításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a kéménybekötési nyílást
Kivési a kéménynyílást
Ellenőrzi a kémény működését
Korrigálja a nem megfelelő kéményméretet és kandallónyílást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kémények
B típus Kéményméret korrigálása, korrigálás műszaki megoldásai
A típus Tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
77 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kéményméret, légáramlás ellenőrzése
Kéményméret kialakítása, korrigálása tüzelőszerkezet függvényében
Kéménybekötési nyílás helyének kijelölése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/6.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet beépítésének, karbantartásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megépíti a hamuteret
Beépíti a rostélyt
Kiépíti és takarja a tűzteret
Kiépíti a füstjáratokat
Beépíti a tüzelőajtót
Elhelyezi a terelőket
Kialakítja a tisztítónyílást
Cseréli a szikrafogó-, tüzelő-, hamuajtót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
B típus Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
B típus Robbanásveszély megelőzésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőszerkezet részei, beépítésének lépései
Beépítési előírások
Tüzelőszerkezet karbantartása, meghibásodás felismerése, hibás elemek cserélhetősége
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/6.2/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet beépítésének, karbantartásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megépíti a hamuteret
Beépíti a rostélyt
Kiépíti és takarja a tűzteret
Kiépíti a füstjáratokat
Beépíti a tüzelőajtót
Elhelyezi a terelőket
Kialakítja a tisztítónyílást
Cseréli a szikrafogó-, tüzelő-, hamuajtót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
B típus Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
B típus Robbanásveszély megelőzésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Precizitás
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
99 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőszerkezet beépítése, karbantartása, részeinek cseréje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/6.3/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet beüzemelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beüzemeli a tüzelőszerkezetet
Tanácsot ad a tüzeléshez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Természetes és mesterséges tüzelőanyagok fajtái, tulajdonságuk
B típus Gáznemű tüzelőszerek
A típus Hatékony tüzeléstechnika
B típus Garanciavállalás kötelezettsége, tartalma, formája
A típus Tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző tüzelőanyaggal működő üzelőszerkezet beüzemelése, helyes működés
ellenőrzése
Biztonságos üzemeltetés
Beépítést követő garanciavállalási kötelezettség, garanciális javítások, ellenőrzések
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48

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/7.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet kijelölésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az épület szerkezetét
Kijelöli a kályha helyét
Kijelöli a kéménybekötési nyílást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tüzelőberendezés helyének kiválasztása, optimalizálás
B típus Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőszerkezet kiválasztása
Tüzelőberendezés hatékonyság szempontjából optimális helyének kijelölése építészeti
és műszaki tervrajz alapján a légáramlási szempontok figyelembevételével
Műszaki rajz készítése
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24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/8.1/0692-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelőszerkezet beépítését kísérő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkaterületet
Bekészíti a szükséges anyagokat
Megtisztítja a szerszámokat
Elszállítja a maradék anyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Optimális szállítási feltételek
B típus Biztonságos tárolás és raktározás feltételének biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőszerkezet beépítésének előkészítése, anyagok, eszközök kiválasztása, eszközök
karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre szabja a burkolóanyagot
Kolírozza a csempéket
Kivágja a nyílásokat
Sifert és bélést készít
Méretre vágja a huzalt
Megkeveri az agyagot
Slígert kever
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötőanyagok
B típus Ragasztóanyagok
B típus Fugázó anyagok
C típus Fémek (vas, acél, színesfém)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kályhaépítés anyagai, segédanyagai, anyagok előkészítése, keverése
Kötőanyagok összetétele
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.2/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kályhacsempe típusai, felhasználása
B típus Belső falazó és bélelőanyagok
B típus Samott-idomok
B típus Tégla, cserép, samott anyagok
B típus Vasszerelvények
C típus Mázak
B típus Kerámiaipari alapismeretek
B típus Új energiatakarékos anyagok, eszközök ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag laboratórium
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kályhaépítés anyagai
Szerelvények
Építőanyagok fajtái, felhasználásuk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.3/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötőanyagok
B típus Ragasztóanyagok
B típus Fugázó anyagok
C típus Fémek (vas, acél, színesfém)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag laboratórium
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kályhaépítés segédanyagai, kötőanyagai, kötőanyagok összetétele
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.4/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szakrajz
B típus Szabványok előírásai
A típus A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metszetek, szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Esztétikai készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Vázlatrajz készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ábrázológeometria
Szakrajz
Vázlatrajz készítése tüzelőberendezésekről
Látványterv készítése a tüzelőberendezésről
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.5/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Szakmai számítások 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőberendezés kivitelezéséhez szükséges szakmai számítások
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.6/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Eszközök, gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kéziszerszámok
B típus Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték
B típus Ipari kisgépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban használatos mérőeszközök, szerszámok, gépek megismerése,
használatuk gyakorlása
Érintésvédelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/2.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserépkályhaépítés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Kiönti, ékeli, béleli a kályhatestet
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cserépkályha anyaga, szerelvényei
A típus Cserépkályha építésének technológiája
A típus Kémények
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Vázlatrajz készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserépkályha építésének, kéménybe kötésének lépései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/2.2/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserépkályhaépítés gyakorlata
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Kiönti, ékeli, béleli a kályhatestet
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cserépkályha anyaga, szerelvényei
A típus Cserépkályha építésének technológiája
A típus Kémények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserépkályha építése
Építéshez szükséges eszközök, szerszámok megismerése
Tanműhelyi gyakorlat a cserépkályhaépítés főbb lépéseinek megismerésére,
begyakorlására
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/2.3/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserépkályhák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cserépkályhák csoportosítása (súly, elhelyezés, felhasznált tüzelőanyag szerint)
B típus Fatüzelésű cserépkályhák
B típus Vegyes tüzelésű cserépkályhák
C típus Gáztüzelésű cserépkályhák
C típus Töltőrendszerű cserépkályhák
B típus Hordozható cserépkályhák
B típus Elektromos cserépkályhák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző tüzelésű cserépkályhák típusai, beüzemelése, alkalmazhatósága
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/2.4/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb tüzelőszerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kemencék, sparheltek típusai
C típus Takaréktűzhelyek építése
C típus Öntöttvas kályhák beépítése
C típus Mászókéményes tűzhelyek beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéb tüzelőszerkezetek megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/3.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserépkályha burkolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Letisztítja a kályhát
Kifugázza a kályhát
Lemossa a felesleges fugaanyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserépkályha burkolása burkoló- és kötőanyagok ismeretében
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/3.2/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserépkályha újraépítése, restaurálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lebontja a régi kályhát
Csempét jelöl
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Kitisztítja, kimossa a csempéket
Restaurálja a törött csempéket
Pótolja a hiányzó csempéket
Felméri és megszünteti az előforduló hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserépkályha burkolatának felújítása, hiba felismerése

46

199/4.0/0693-06

Kandalló építése

azonosítója

sza
sza
szk

199/4.1/0693-06
199/4.2/0693-06
199/4.3/0693-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/4.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Kandalló építésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
Ráépíti a füstfogót
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Letisztítja a kandallót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Vázlatrajz készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kandalló építésének, kéménybe kötésének lépései
Kandalló felépítése
Kandalló kiegészítő elemeinek (ülőpadka, fatároló) kialakítása
Fa- és vegyestüzelésű kandallók
Égési levegő biztosítása, füstelvezetés
Elektromos kandallók
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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199/4.2/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Kandalló építésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
Ráépíti a füstfogót
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Letisztítja a kandallót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kandalló építése
Építéshez szükséges eszközök, szerszámok megismerése
Érintésvédelem
Tanműhelyi gyakorlat a kandallóépítés főbb lépéseinek megismerésére, begyakorlására
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/4.3/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Kandalló beüzemelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beüzemeli és beszabályoztatja a kandallót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző tüzelésű kandallók beüzemelése
Fa- és vegyestüzelésű kandallók légáramlásának előírásai, ellenőrzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/5.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Kemence építésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Elkészíti a befejező falazatokat
Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Letisztítja a kemencét és a sparheltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kemencék építésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Vázlatrajz készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kemence építésének technológiája, kéménybe kötésének lépései Ipari és háztartási
kemencék építési előírásai
Kemence felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/5.2/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipari kemence építése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Elkészíti a befejező falazatokat
Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kemencék építésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ipari kemence építésének megismerése, műveletek elsajátítása kihelyezett gyakorlat
keretében
Ipari körülmények között végzet munka megismerése, speciális munkabiztonsági
előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/5.3/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartási kemence építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Elkészíti a befejező falazatokat
Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Letisztítja a kemencét és a sparheltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kemencék építésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
59 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Háztartási kemence építése, kéménybe kötése
Szükséges eszközök, szerszámok készség szintű használata
Tanműhelyi gyakorlat a kemenceépítés főbb lépéseinek elsajátítására, gyakorlására

52

199/6.0/0693-06

Vakolás

azonosítója

sza

199/6.1/0693-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/6.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Vakolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges vakolást
Vakolja a szükséges részeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vakolás műveletének elsajátítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/7.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kémények
A típus Hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítésének lépései
A típus Tűzszekrény, füstjárat építésének előírásai
B típus Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
B típus Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelőberendezések szigetelése
Égéstermék távozása, eltávolítása
Különböző tüzelőberendezésekre, -szerkezetekre vonatkozó légáramlási előírások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/8.1/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserépkályhaépítés kihelyezett gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Kiönti, ékeli, béleli a kályhatestet
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
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60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserépkályha építése, kéménybe kötése
Szükséges eszközök, szerszámok készség szintű használata
Kihelyezett gyakorlat (vállalkozónál) a cserépkályhaépítés főbb lépéseinek
gyakorlására
Külső helyszínen végzett munka megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/8.2/0693-06
A tananyagelem megnevezése:
Kandalló építésének kihelyezett gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
Ráépíti a füstfogót
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Letisztítja a kandallót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5. szint Ipari kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kandalló építése, kéménybe kötése
Szükséges eszközök, szerszámok készség szintű használata
Kihelyezett gyakorlat (vállalkozónál) a kandallóépítés főbb lépéseinek gyakorlására
Külső helyszínen végzett munka megismerése
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199/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

199/1.1/0886-06
199/1.2/0886-06
199/1.3/0886-06
199/1.4/0886-06
199/1.5/0886-06

72
0
0
0
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

20. TANANYAGEGYSÉG

0 0
18 0
0 18 164
0 40
16 0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon,
szakvásárokon való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
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Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás,
elektronikus számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
199/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
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Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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