WEB-PROGRAMOZÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
–

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,

– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– az 55 481 04 0000 00 00 Web-programozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél),
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekbenfoglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
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2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Web-programozó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3131

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
50 %
50 %

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

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben,
szakképzést folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az
"Együttműködési megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező
pedagógus, oktató, szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– idegennyelvi szaktanterem
– számítógép-terem
A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A "Hallgatószerződés", Tanulószerződés"és "Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati
képzés tárgyi és személyifeltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara
– adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet
közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
30-60 kredit a képzési program figyelembevételével
beszámítandó
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3131

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Számítógéphálózat üzemeltető

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez
Jogi és szabvány ismereteket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában
Projekt tervezésében részt vesz
Előkészíti az alkalmazás fejlesztését
Alkalmazást tervez
Alkalmazást fejleszt

azonosító száma
55 481 01 0000 00 00
55 481 02 0000 00 00
55 481 03 0000 00 00
55 810 01 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Általános rendszergazda
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
Telekommunikációs asszisztens
Mérnökasszisztens

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 követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1180-06 Korszerű munkaszervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hálózati rendszert használ
Számítógépes alkalmazói programokat használ
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és -irányítással kapcsolatos feladatot végez
Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat
végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a
szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában, magyar és idegen nyelven
Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
Szabványokat használ
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel
kapcsolatos szabványokat
Érti és értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szövegszerkesztő programok használata
B Táblázatkezelő programok használata
B Adatbázis-kezelés
C Grafikai és prezentációs programok használata
C Operációs rendszerek
C Programozási alapok
C A számítógép felépítése, működési elve
C Számítógépek karbantartása
C Szoftverek telepítése
C Számítógépek üzemeltetése hálózatban
C Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
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B
C
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B

Internet-szolgáltatások
Az adatok technikai és jogi védelme
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
Multimédia alapjai, alapfogalmak
Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
Multimédia-alkalmazások
Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Jog, közjog és polgári jog
Hulladékkezelési eljárások
Biztonságos munka feltételei
Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
2
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények
meghatározásában
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Közreműködik a munkaterv, a költségterv kidolgozásában, a kockázatelemzésben
Közreműködik a szükséges hardver, szoftver, operációs rendszer és kliensoldali
programok kiválasztásában, a környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ügyvitelszervezés
C Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
C Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)
C Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C Európai és hazai munkaerőpiac
C Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
C Tárgyalások tervezése, szervezése
C Viselkedéskultúra
B Kommunikáció
C Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
B Projektmenedzsment
B Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
C Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
B Projektdokumentálási módszerek és eszközök
B Vállalkozás/gazdaságtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi nyelvhasználat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2270-06 Web-alkalmazás fejlesztés előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik az infokommunikációs termékek piacán, piackutatást végez
hagyományos módszerekkel és az interneten
Összehasonlítja a piacon megtalálható termékeket, a tervezett fejlesztés
szempontjából fontos jellemzők alapján
Meghatározza a forrásanyagok előállításához szükséges hardvereszközök és
műszaki berendezések paramétereit, képességeit, a vonatkozó szabványokat
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az
elterjedt hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
szolgáltatásait
Kiválasztja azokat az elemeket, amelyekkel kapcsolatban szerzői jogi teendők
merülnek fel, kikeresi és értelmezni a szerzői joggal kapcsolatos hatályos
jogszabályokat
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása
B Szövegdigitalizáló eszközök, OCR-technikák
B Vektor- és rasztergrafikus képszerkesztő szoftverek
B Hang- és videoszerkesztő szoftverek
B Animáció szerkesztés, 3D grafika
Online adatbázisok létrehozása, adatbázisszerver-rendszerek (MySql, MS SQL
B
Szerver)
B Implementáció
B Strukturált programozási nyelvek (Pascal, C)
B Objektumorientált programnyelvek (C++, Java), grafikus fejlesztő környezetek
A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), web-szerkesztő szoftver
B
rendszerek
B Kliensoldali programnyelvek (VBScript, JavaScript)
B Szerveroldali programnyelvek (Java, PHP)
B Rendszerintegráció, tesztelés
B Webes rendszerek integrációját támogató fejlesztőkörnyezetek (NET)
Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
B
fejlesztőkörnyezetben
B Beépített súgó, felhasználói dokumentáció fejlesztése
B Telepítőkészlet támogatása az adott fejlesztő környezetben
B Számítógépes hálózatok, hálózati eszközök
B Hálózati, átviteli és alkalmazási protokollok
B Hálózati operációs rendszerek
B Internet és intranet technológiák
B Multimédia rendszerek alapfogalmai
B Hangtechnikai alapok
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B
B
B
B
B
B

A digitális hangrögzítés és lejátszás hardver eszközei, elterjedt szabványok
A digitális álló- és mozgóképek előállításának hardver eszközei, elterjedt
Videotechnika
Internetes kommunikáció
E-bussiness rendszerek
Tartalommenedzsment rendszerek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Hálózati rendszerhasználat
4
Alkalmazói programok használata
4
Információforrások kezelése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
4
elektronikus adatrögzítést végez)
5
Érzékelés
4
Térérzékelés
Irodai, információtechnológiai, kommunikációs és irodai eszközök; faxgép;
3
telefonkészülékek (vezetékes, mobil, helyi hálózat készülékei) használata
Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök
3
használata (videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner,
videokamera, CD-DVD-lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Döntésképesség
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Segítőkészség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Konfliktuskerülő készség
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Okok feltárása
Problémaelemzés -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1188-06 Web-alkalmazás tervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az
elterjedt hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
szolgáltatásait
Kiválasztja azokat az elemeket, amelyekkel kapcsolatban szerzői jogi teendők
merülnek fel, kikeresi és értelmezni a szerzői joggal kapcsolatos hatályos
jogszabályokat
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és
szerver oldali fejlesztő eszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Meghatározza a célközönséget, elemzi a felhasználói követelményeket,
megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan,
illetve CASE rendszer alkalmazásával
A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi
Adatmodellt tervez hagyományos módon, vagy egy erre a célra alkalmas szoftverrel
Internetes multimédia rendszerhez forgatókönyvet (látványtervet, oldaltervet,
navigációs rendszert) készít
Rendszerspecifikációt készít, meghatározza a fejlesztéshez és futtatáshoz szükséges
szoftver és hardver környezetet, a biztonsági szempontok figyelembevételével
A tervezés során az algoritmusok kidolgozásához matematikai eljárásokat,
módszereket alkalmaz, számításokat végez
A követelmények pontosításához prototípust fejleszt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Programtervezési módszertan
B Adatszerkezetek
B Strukturált tervezési eszközök, algoritmusok
Objektumorientált tervezési módszerek, TME (tulajdonság, metódus, esemény)
B
modellek
B Adatbázisok tervezése
B Rendszerszervezés
B Rendszertervezési módszerek
B Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B CASE rendszerek alkalmazása, prototípus fejlesztés
B Internetes alkalmazások tervezése
B Online multimédia rendszer tervezése (látványterv, forgatókönyv, navigáció)
B Webalkalmazások tervezésének ergonómiai és esztétikai szempontjai
B Webalkalmazások futtatási környezetének tervezése
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Hálózati rendszerhasználat
4
Alkalmazói programok használata
4
Információforrások kezelése
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
4
elektronikus adatrögzítést végez)
Személyes kompetenciák:
Látás
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Precizitás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Határozottság
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szöveget digitalizál, elektronikusan tárolt szöveget kiadványszerkesztővel
szerkeszt, formáz
Képet digitalizál, vektor- és rasztergrafikus képet létrehoz, szerkeszt
Hang- és videoanyagot anyagot digitalizál, szerkeszt
Síkbeli és 3D animációt készít
Adatmodell alapján alkalmas szoftverrel létrehozza az adatbázist, és feltölti
Korszerű integrált fejlesztő környezetben létrehozza, és egyenként teszteli az
alkalmazás moduljait
A forrásanyagokból kliens oldali fejlesztő eszközökkel (mint például a HTML,
XML, JavaScript) statikus weboldalakat fejleszt
Az adatkezeléshez szerver oldali fejlesztő eszközzel (mint például a PHP, NET,
Java) dinamikus weboldalakat fejleszt
Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat
Fejlesztési dokumentáció készít
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet
Telepíti és beüzemeli az alkalmazást
Tesztelési tervet készít
10

Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít
Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a
módosításokat
Szerkeszthető formában archiválja a forrásanyagokat, forráskódokat
Felhasználói dokumentációt (kézikönyvet, beépített súgót) készít
Létrehozza a telepítő készletet
Részt vesz a rendszer bevezetésében, betanításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Webalkalmazások forrásanyagainak előállítása
B Szövegdigitalizáló eszközök, OCR technikák
B Vektor- és rasztergrafikus képszerkesztő szoftverek
B Hang- és videoszerkesztő szoftverek
B Animáció szerkesztés, 3D grafika
Online adatbázisok létrehozása, adatbázis-szerver rendszerek (MySql, MS SQL
B
Szerver)
B Implementáció
B Strukturált programozási nyelvek (Pascal, C)
B Objektumorientált programnyelvek (C++, Java), grafikus fejlesztő környezetek
B A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), webszerkesztő szoftver
B Kliens oldali programnyelvek (VBScript, JavaScript)
B Szerver oldali programnyelvek (Java, PHP)
B Rendszerintegráció, tesztelés
B Webes rendszerek integrációját támogató fejlesztőkörnyezetek (NET)
Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
B
fejlesztőkörnyezetben
B Beépített súgó, felhasználói dokumentáció fejlesztése
B Telepítőkészlet támogatás az adott fejlesztő környezetben.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Hálózati rendszer használata
4
Alkalmazói programok használata
4
Információforrások kezelése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
4
elektronikus adatrögzítést végez)
5
Érzékelés
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4
3
3
3
4
3
3
4
4
5
4
5
2

Térérzékelés
Irodai, információtechnológiai, kommunikációs és irodai eszközök; faxgép;
telefonkészülékek (vezetékes, mobil, helyi hálózat készülékei) használata
Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök
használata (videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner,
videokamera, CD-DVD lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
Hangfelvételre, digitalizálásra hangszerkesztésre alkalmas szoftverek használata
Rendszertervezés során alkalmazható Case- eszközök, rajzoló és adatmodelltervező és -dokumentáló szoftverek használata
Rasztergrafikus, vektorgrafikus képszerkesztő szoftverek használata
Síkbeli és 3D animáció készítésére alkalmas szoftver használata
Adatbázisszerver-szoftver kliens- és szerveroldali funkcióinak használata
Grafikus webszerkesztő szoftver használata
Webalkalmazások létrehozására alkalmas integrált fejlesztő környezet használata
Web szerver szoftverek használata
Tömörítő, archiváló rendszerszoftverek használata
Objektumorientált szofverfejlesztő környezet használata
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Döntésképesség
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Segítőkészség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszum-készség
Konfliktuskerülő készség
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Okok feltárása
Problémaelemzés -feltárás
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Az 55 481 04 0000 00 00 azonosító számú, Web-programozó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1180-06
Korszerű munkaszervezés
1181-06
Gazdálkodás, projektvezetés
2270-06
Web-alkalmazás fejlesztés előkészítése
1188-06
Web-alkalmazás tervezés
1189-06
Web-alkalmazás fejlesztés
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8. A képzés szerkezete
Az 55 481 04 0000 00 00 azonosító számú, Web-programozó megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

173/2.0/1181-06
173/2.0/2270-06

173/4.0/1180-06

173/1.0/2270-06

173/3.0/2270-06

173/1.0/2270-06

173/3.0/1180-06

173/2.0/1180-06

173/1.0/2270-06

Hetek száma

173/1.0/1181-06

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
1
2 173/1.0/1180-06
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
173/2.0/1181-06
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
173/2.0/2270-06
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
173/1.0/1188-06
24
24
25
25
26
26
173/3.0/1188-06
27
27
28
28
29
29
173/2.0/1188-06
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
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
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama 360 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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

173/1.0/1188-06

3
4
5

173/2.0/1188-06

6
7
8
9
173/2.0/2270-06

10

73/2.0/1189-06

173/1.0/1189-06

11
12
13
14
15

173/2.0/1189-06

16

173/3.0/1189-06

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 55 481 04 0000 00 00 azonosító számú, Web-programozó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9.

óraszáma
azonosítója

megnevezése

173/1.0/1180-06
173/2.0/1180-06
173/3.0/1180-06
173/4.0/1180-06
173/1.0/1181-06
173/2.0/1181-06
173/1.0/2270-06
173/2.0/2270-06
173/3.0/2270-06
173/1.0/1188-06
173/2.0/1188-06
173/3.0/1188-06
173/1.0/1189-06
173/2.0/1189-06
173/3.0/1189-06

Informatikai alapismeretek
ECDL ismeretek
Védelmi előírások
Jog és kommunikáció
Vállalkozási ismeretek
Projektmenedzsment
A multimédia alapjai
Hálózatok
Internetes alkalmazások
Rendszertervezési módszertan
Multimédia-rendszer tervezése
Szerzői jog
Online adatbázisok
Multimédia-fejlesztés
Alkalmazásfejlesztés
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

12
0
24
68
25
16
61
50
10
184
48
8
0
0
98
604

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
79
0
0
0
20
14
20
24
88
32
0
56
75
167
596

összes

33
79
24
68
25
36
75
70
34
272
80
8
56
75
265
1200
1560

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Gazdálkodó szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítése
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:
1180-06 Korszerű munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek
alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása,
minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése
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 20%
3. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrásA hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának,
működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése
Számla, nyugta kibocsátása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2270-06 Web-alkalmazás fejlesztés előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépes hálózatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Multimédia-rendszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Internetes alkalmazások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1188-06 Web-alkalmazás tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rendszerszervezési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Programtervezési módszertan, algoritmizálási, objektumorientált tervezési és
adatbázis-tervezési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Multimédia forrásanyagok előállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Online adatbázisok konfigurálása, menedzselése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Programszerkezetek, objektumorientált programozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Webes publikáció, interaktív weboldalak szerkesztése, kliens és szerver oldali
programozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Rendszerintegráció - szakdolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 481 04 0000 00 00 azonosító számú, Web-programozó megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 30
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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 Webprogramozó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 481 04 0000 00 00 azonosító számú, Web-programozó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

173/1.0/1180-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

173/1.1/1180-06
173/1.2/1180-06
173/1.3/1180-06

12
0
0

0 0
0 12
0 9

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG

33

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Az információtechnológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Szabványokat használ
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel
kapcsolatos szabványokat
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat vége
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, működési elve
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Programozási alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen Irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel
kapcsolatos szabványokat
Hálózati rendszert használ
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Hálózati rendszert használ
Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik
Számítógépes alkalmazói programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
B típus Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
C típus Számítógépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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173/2.0/1180-06

ECDL ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

173/2.1/1180-06
173/2.2/1180-06
173/2.3/1180-06
173/2.4/1180-06
173/2.5/1180-06
173/2.6/1180-06

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szövegszerkesztő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táblázatkezelő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.4/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentációkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.5/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Operációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Szoftverek telepítése
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.6/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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173/3.0/1180-06

Védelmi előírások

azonosítója

szk
szk

173/3.1/1180-06
173/3.2/1180-06

12
12

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a
szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és -irányítással kapcsolatos feladatot végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a
szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/4.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érti és értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jog, közjog és polgári jog
C típus Az adatok technikai és jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/4.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai angol nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában, magyar és idegen nyelven
Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
C típus Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
2. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozás/gazdaságtan
C típus Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
C típus Európai és hazai munkaerőpiac
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaerőpiaci ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitelszervezés
C típus Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Projekttervezés, -vezetés, -dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények meghatározásában
Közreműködik a munkaterv, a költségterv kidolgozásában, a kockázatelemzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
C típus Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
C típus Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Projektterv készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnika, hírközlő és kommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a szükséges hardver, szoftver, operációs rendszer és kliensoldali
programok kiválasztásában, a környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektmenedzsment
C típus Kommunikáció
C típus Tárgyalások tervezése, szervezése
C típus Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)
C típus Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C típus Viselkedéskultúra
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi nyelvhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esettanulmány készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.3/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
b típus Projektdokumentálási módszerek és eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 40%
Projekt dokumentáció készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.1/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegdigitalizáló eszközök, OCR-technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vektor- és rasztergrafikus képszerkesztő szoftverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
5. szint Érzékelés
4. szint Térérzékelés
3. szint Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök használata
(videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner, videokamera, CDDVD-lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.2/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Kép, hang- és videotechnikai alapok, szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
l ál á ismeretalkalmazások:
i
Hozzárendelt szakmai
B típus Videotechnika
B típus A digitális álló- és mozgóképek előállításának hardver eszközei, elterjedt szabványok
B típus Hangtechnikai alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
5. szint Érzékelés
4. szint Térérzékelés
3. szint Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök használata
(videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner, videokamera, CDDVD-lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.3/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
A képrögzítés, hang- és videotechnika eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
l ál á ismeretalkalmazások:
i
Hozzárendelt szakmai
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus

Videotechnika
Szövegdigitalizáló eszközök, OCR-technikák
Vektor- és rasztergrafikus képszerkesztő szoftverek
Hang- és videoszerkesztő szoftverek
Animáció szerkesztés, 3D grafika
Hangtechnikai alapok
A digitális hangrögzítés és lejátszás hardver eszközei, elterjedt szabványok
Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
5. szint Érzékelés
4. szint Térérzékelés
3. szint Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök használata
(videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner, videokamera, CDDVD-lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.4/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia rendszerek alapfogalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok előállításához szükséges hardvereszközök és műszaki
berendezések paramétereit, képességeit, a vonatkozó szabványokat
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Beépített súgó, felhasználói dokumentáció fejlesztése
B típus Telepítőkészlet támogatása az adott fejlesztő környezetben
B típus Multimédia rendszerek alapfogalmai
B típus Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása
B típus Webes rendszerek integrációját támogató fejlesztőkörnyezetek (NET)
B típus Strukturált programozási nyelvek (Pascal, C)
B típus Objektumorientált programnyelvek (C++, Java), grafikus fejlesztő környezetek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
3. szint Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök használata
(videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner, videokamera, CDDVD-lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.5/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatrögzítő, -digitalizáló, -megjelenítő eszközök használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok előállításához szükséges hardvereszközök és műszaki
berendezések paramétereit, képességeit, a vonatkozó szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Videotechnika
B típus A digitális hangrögzítés és lejátszás hardver eszközei, elterjedt szabványok
B típus A digitális álló- és mozgóképek előállításának hardver eszközei, elterjedt szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök használata
(videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner, videokamera, CDDVD-lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.1/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálózati eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok előállításához szükséges hardvereszközök és műszaki
berendezések paramétereit, képességeit, a vonatkozó szabványokat
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes hálózatok, hálózati eszközök
B típus Internet és intranet technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.2/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálózati, átviteli és alkalmazási protokollok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálózati, átviteli és alkalmazási protokollok
B típus Online adatbázisok létrehozása, adatbázisszerver-rendszerek (MySql, MS SQL
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.3/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálózati operációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálózati operációs rendszerek
B típus Internet és intranet technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.4/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálózati rendszerhasználat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálózati operációs rendszerek
B típus Internet és intranet technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.5/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Internet és intranet technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internet és intranet technológiák
B típus Rendszerintegráció, tesztelés
B típus Implementáció
B típus Szerveroldali programnyelvek (Java, PHP)
B típus Kliensoldali programnyelvek (VBScript, JavaScript)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.1/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Internetes kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik az infokommunikációs termékek piacán, piackutatást végez hagyományos
módszerekkel és az interneten
Összehasonlítja a piacon megtalálható termékeket, a tervezett fejlesztés szempontjából
fontos jellemzők alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internetes kommunikáció
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
B típus A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), web-szerkesztő szoftver rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodai, információtechnológiai, kommunikációs és irodai eszközök; faxgép;
telefonkészülékek (vezetékes, mobil, helyi hálózat készülékei) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktuskerülő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.2/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
E-Business rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összehasonlítja a piacon megtalálható termékeket, a tervezett fejlesztés szempontjából
fontos jellemzők alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internetes kommunikáció
B típus E-bussiness rendszerek
B típus A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), web-szerkesztő szoftver rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodai, információtechnológiai, kommunikációs és irodai eszközök; faxgép;
telefonkészülékek (vezetékes, mobil, helyi hálózat készülékei) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.3/2270-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartalommenedzsment rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
Kiválasztja azokat az elemeket, amelyekkel kapcsolatban szerzői jogi teendők
merülnek fel, kikeresi és értelmezni a szerzői joggal kapcsolatos hatályos
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internetes kommunikáció
B típus Tartalommenedzsment rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodai, információtechnológiai, kommunikációs és irodai eszközök; faxgép;
telefonkészülékek (vezetékes, mobil, helyi hálózat készülékei) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.1/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszerszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és
szerver oldali fejlesztő eszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve
CASE rendszer alkalmazásával
Rendszerspecifikációt készít, meghatározza a fejlesztéshez és futtatáshoz szükséges
szoftver és hardver környezetet, a biztonsági szempontok figyelembevételével
A követelmények pontosításához prototípust fejleszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Programtervezési módszertan
B típus Rendszerszervezés
B típus Rendszertervezési módszerek
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus Webalkalmazások futtatási környezetének tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.2/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Objektum-orientált tervezés, UML
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tervezés során az algoritmusok kidolgozásához matematikai eljárásokat,
módszereket alkalmaz, számításokat végez
A követelmények pontosításához prototípust fejleszt
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve
CASE rendszer alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Programtervezési módszertan
B típus Objektumorientált tervezési módszerek, TME (tulajdonság, metódus, esemény)
B típus Rendszerszervezés
B típus Rendszertervezési módszerek
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus CASE rendszerek alkalmazása, prototípus fejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.3/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Algoritmusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi
A tervezés során az algoritmusok kidolgozásához matematikai eljárásokat,
módszereket alkalmaz, számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Programtervezési módszertan
B típus Strukturált tervezési eszközök, algoritmusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Leírás készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.4/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatmodell tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatmodellt tervez hagyományos módon, vagy egy erre a célra alkalmas szoftverrel
A követelmények pontosításához prototípust fejleszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszerkezetek
B típus Adatbázisok tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.5/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Strukturált programozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Strukturált programozási nyelvek (Pascal, C)
B típus Kliensoldali programnyelvek (VBScript, JavaScript)
B típus Szerveroldali programnyelvek (Java, PHP)
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.6/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázisok tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Online adatbázisok létrehozása, adatbázisszerver-rendszerek (MySql, MS SQL
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
4. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.7/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Program tervezési módszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Implementáció
B típus Rendszerintegráció, tesztelés
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
B típus Beépített súgó, felhasználói dokumentáció fejlesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.8/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszertervezési módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és
szerver oldali fejlesztő eszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve
CASE rendszer alkalmazásával
Rendszerspecifikációt készít, meghatározza a fejlesztéshez és futtatáshoz szükséges
szoftver és hardver környezetet, a biztonsági szempontok figyelembevételével
A követelmények pontosításához prototípust fejleszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Programtervezési módszertan
B típus Rendszerszervezés
B típus Rendszertervezési módszerek
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus Webalkalmazások futtatási környezetének tervezése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.9/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
CASE eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tervezés során az algoritmusok kidolgozásához matematikai eljárásokat,
módszereket alkalmaz, számításokat végez
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve
CASE rendszer alkalmazásával
A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Strukturált tervezési eszközök, algoritmusok
B típus Objektumorientált tervezési módszerek, TME (tulajdonság, metódus, esemény)
B típus Rendszertervezési módszerek
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus CASE rendszerek alkalmazása, prototípus fejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.10/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
CASE rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tervezés során az algoritmusok kidolgozásához matematikai eljárásokat,
módszereket alkalmaz, számításokat végez
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve
CASE rendszer alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Strukturált tervezési eszközök, algoritmusok
B típus Objektumorientált tervezési módszerek, TME (tulajdonság, metódus, esemény)
B típus Rendszertervezési módszerek
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus CASE rendszerek alkalmazása, prototípus fejlesztés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.1/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Web alkalmazás tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjed
hálózati szabványok, protokollok ismeretében
Meghatározza a célközönséget, elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazz
a fejlesztési célkitűzést
Internetes multimédia rendszerhez forgatókönyvet (látványtervet, oldaltervet,
navigációs rendszert) készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus Internetes alkalmazások tervezése
B típus Online multimédia rendszer tervezése (látványterv, forgatókönyv, navigáció)
B típus Webalkalmazások tervezésének ergonómiai és esztétikai szempontjai
B típus Webalkalmazások futtatási környezetének tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati rendszerhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.2/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Művészettörténeti, design és tipográfiai alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
Internetes multimédia rendszerhez forgatókönyvet (látványtervet, oldaltervet,
navigációs rendszert) készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internetes alkalmazások tervezése
B típus Webalkalmazások tervezésének ergonómiai és esztétikai szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térlátás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.3/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Látványterv, forgatókönyv, navigáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
Internetes multimédia rendszerhez forgatókönyvet (látványtervet, oldaltervet,
navigációs rendszert) készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Online multimédia rendszer tervezése (látványterv, forgatókönyv, navigáció)
B típus Webalkalmazások futtatási környezetének tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térlátás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.1/1188-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerzői jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja azokat az elemeket, amelyekkel kapcsolatban szerzői jogi teendők
merülnek fel, kikeresi és értelmezni a szerzői joggal kapcsolatos hatályos
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.1/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis létrehozása, menedzselése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatmodell alapján alkalmas szoftverrel létrehozza az adatbázist, és feltölti adatokkal
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet
Tesztelési tervet készít
Létrehozza a telepítő készletet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Online adatbázisok létrehozása, adatbázis-szerver rendszerek (MySql, MS SQL
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Adatbázisszerver-szoftver kliens- és szerveroldali funkcióinak használata
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
4. szint Hálózati rendszer használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/1.2/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis adminisztrációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatmodell alapján alkalmas szoftverrel létrehozza az adatbázist, és feltölti adatokkal
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet
Tesztelési tervet készít
Létrehozza a telepítő készletet
Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Online adatbázisok létrehozása, adatbázis-szerver rendszerek (MySql, MS SQL
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Adatbázisszerver-szoftver kliens- és szerveroldali funkcióinak használata
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
4. szint Hálózati rendszer használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.1/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Kép, hang- és videoszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szöveget digitalizál, elektronikusan tárolt szöveget kiadványszerkesztővel szerkeszt,
Képet digitalizál, vektor- és rasztergarfikus képet létrehoz, szerkeszt
Hang- és videoanyagot anyagot digitalizál, szerkeszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szövegdigitalizáló eszközök, OCR technikák
B típus Vektor- és rasztergrafikus képszerkesztő szoftverek
B típus Hang- és videoszerkesztő szoftverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rasztergrafikus, vektorgrafikus képszerkesztő szoftverek használata
3. szint Irodai, információtechnológiai, kommunikációs és irodai eszközök; faxgép;
telefonkészülékek (vezetékes, mobil, helyi hálózat készülékei) használata
3. szint Audiovizuális megjelenítő és rögzítő berendezések, digitalizáló eszközök használata
(videó, televízió, monitor, projektor, fényképezőgép, szkenner, videokamera, CDDVD lejátszó és rögzítő, digitalizáló kártya)
3. szint Hangfelvételre, digitalizálásra hangszerkesztésre alkalmas szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/2.2/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Animációszerkesztés, 3D grafika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képet digitalizál, vektor- és rasztergarfikus képet létrehoz, szerkeszt
Síkbeli és 3D animációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hang- és videoszerkesztő szoftverek
B típus Animáció szerkesztés, 3D grafika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rasztergrafikus, vektorgrafikus képszerkesztő szoftverek használata
4. szint Síkbeli és 3D animáció készítésére alkalmas szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.1/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
HTML, XML szerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A forrásanyagokból kliens oldali fejlesztő eszközökkel (mint például a HTML, XML,
JavaScript) statikus weboldalakat fejleszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Implementáció
B típus A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), webszerkesztő szoftver rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Grafikus webszerkesztő szoftver használata
3. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Web szerver szoftverek használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Tömörítő, archiváló rendszerszoftverek használata
5. szint Érzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
25 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.2/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Kliensoldali programozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A forrásanyagokból kliens oldali fejlesztő eszközökkel (mint például a HTML, XML,
JavaScript) statikus weboldalakat fejleszt
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet
Tesztelési tervet készít
Szerkeszthető formában archiválja a forrásanyagokat, forráskódokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Implementáció
B típus Kliens oldali programnyelvek (VBScript, JavaScript)
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
fejlesztőkörnyezetben
B típus Webalkalmazások forrásanyagainak előállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Grafikus webszerkesztő szoftver használata
3. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.3/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Webes fejlesztői környezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Webes rendszerek integrációját támogató fejlesztőkörnyezetek (.NET)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Webalkalmazások létrehozására alkalmas integrált fejlesztő környezet használata
4. szint Web szerver szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-

68

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.4/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerveroldali programozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az adatkezeléshez szerver oldali fejlesztő eszközzel (mint például a PHP, NET, Java)
dinamikus weboldalakat fejleszt
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet
Tesztelési tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Implementáció
B típus Szerver oldali programnyelvek (Java, PHP)
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
fejlesztőkörnyezetben
B típus Webalkalmazások forrásanyagainak előállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Grafikus webszerkesztő szoftver használata
3. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Web szerver szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.5/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazásfejlesztési technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korszerű integrált fejlesztő környezetben létrehozza, és egyenként teszteli az
alkalmazás moduljait
Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat
Fejlesztési dokumentáció készít
Telepíti és beüzemeli az alkalmazást
Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít
Szerkeszthető formában archiválja a forrásanyagokat, forráskódokat
Felhasználói dokumentációt (kézikönyvet, beépített súgót) készít
Létrehozza a telepítő készletet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Implementáció
B típus Objektumorientált programnyelvek (C++, Java), grafikus fejlesztő környezetek
B típus Rendszerintegráció, tesztelés
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
fejlesztőkörnyezetben
B típus Beépített súgó, felhasználói dokumentáció fejlesztése
B típus Telepítőkészlet támogatás az adott fejlesztő környezetben.
B típus Strukturált programozási nyelvek (Pascal, C)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Objektumorientált szofverfejlesztő környezet használata
4. szint Rendszertervezés során alkalmazható Case- eszközök, rajzoló és adatmodell- tervező
és -dokumentáló szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.6/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Objektumorientált programozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliensoldali és
szerveroldali fejlesztőeszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Objektumorientált programnyelvek (C++, Java), grafikus fejlesztő környezetek
B típus Kliensoldali programnyelvek (VBScript, JavaScript)
B típus Szerveroldali programnyelvek (Java, PHP)
B típus Nyomkövetési, tesztelési módszerek, tesztelési támogatás az adott
fejlesztőkörnyezetben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.7/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Objektumorientált programozás elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tervezés során az algoritmusok kidolgozásához matematikai eljárásokat,
módszereket alkalmaz, számításokat végez
A követelmények pontosításához prototípust fejleszt
Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve
CASE rendszer alkalmazásával
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Programtervezési módszertan
B típus Objektumorientált tervezési módszerek, TME (tulajdonság, metódus, esemény)
B típus Rendszerszervezés
B típus Rendszertervezési módszerek
B típus Logikai és fizikai és funkcionális rendszerterv
B típus CASE rendszerek alkalmazása, prototípus fejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.8/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Webes publikáció technológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika)
előállításához és szerkesztéséhez szükséges szoftvereszközök paramétereit és
szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása
B típus A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), web-szerkesztő szoftver rendszerek
B típus Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alkalmazói programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
173/3.9/1189-06
A tananyagelem megnevezése:
Webes rendszerek integrációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet
Szerkeszthető formában archiválja a forrásanyagokat, forráskódokat
Részt vesz a rendszer bevezetésében, betanításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása
B típus A Webes publikáció technológiái (HTML, XML), web-szerkesztő szoftver rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Webalkalmazások létrehozására alkalmas integrált fejlesztő környezet használata
4. szint Web szerver szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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