LABORÁLLAT-TENYÉSZTŐ ÉS -GONDOZÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.)
SZMM rendelet,
– az 52 621 02 1000 00 00 azonosító számú Laborállat-tenyésztő és -gondozó szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM
rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 621 02 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Laborállat-tenyésztő és -gondozó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

6137

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

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

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
– állattenyésztés szaktanterem
– szaktanterem
– tanterem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– gyakorló állatház
– tanterem
– gyakorló üzem
– szaktanterem
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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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:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
6137

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kisállattenyésztő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő munkálatokat végez
Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el
Részt vesz a kísérleti beavatkozásokban
Részt vesz az elhullott állatok boncolásában
Elvégzi a takarítási/tisztítási és fertőtlenítési feladatokat
Takarmányozza, eteti és itatja az állatokat
Gondozza az állatokat
Elvégzi a szaporítási és utódgondozási teendőket
Adminisztrációs feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
51 621 01 0000 00 00
Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
31 621 01
Állatgondozó
6.

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1711-06 Állat és környezete
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi az állat gondozásához és tartásához szükséges eszközöket, anyagoka
Kialakítja az állat új élőhelyét
Biztosítja az állat élőhelyének optimális környezeti és egészségügyi feltételei
Hozzászoktatja az állatot új környezetéhez
Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotá
Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról
Elvégzi az állatok ápolási és gondozási feladatait
Mentesíti az élősködőktől az állatokat
Betartja az állatvédelmi és állatjólléti előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az állatok viselkedése
A Az állatok megfigyelése, vizsgálata
B Az állat és környezete
A Az etetés és itatás higiéniája
A Az egészséges és beteg állat életjelenségei
B A betegséget előidéző kórokok
A Fontosabb betegségek kórképei
A Betegségek gyógykezelése
C Állat-egészségügyi igazgatás
B Az állatok gondozása, ápolás
A Az ivóvíz minősége
C Külső és belső paraziták elleni védekezés
A Az állatokkal való bánásmód
A Állatvédelem, állatjóllét
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Állatnyilvántartó programok
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Információforrások kezelése 3-5 szint
5
Az állatápolás eszközeinek használata
5
Az állatrögzítés eszközeinek használata
5
Berendezési tárgyak használata
5
A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5
A klímaszabályozás eszközeinek használata
4
Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete
5
Mérlegek alkalmazása
5
A mintavétel eszközeinek használata
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Személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Türelmesség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1712-06 Tisztítás és fertőtlenítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a takarító/tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét, állapotá
Tárolja a takarító/tisztító és fertőtlenítőszereket, -eszközöket
Beszerzi, beszerezteti a takarításhoz/tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges
anyagokat, eszközöket
Tisztítja és fertőtleníti a munkájához szükséges eszközöket, berendezési tárgyaka
Takarítja, fertőtleníti az állat tartózkodási helyét
Tisztítja és fertőtleníti az állat etető- és itatóedényét
Kitakarítja a kiszolgáló helyiségeket
Kitakarítja a látogatóteret
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
A Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések
A Munkaegészségtan
A Balesetelhárítás, biztonságtechnika
A Tűzveszélyes anyagok tárolása
A Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
B A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása

5

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Eszköz- és anyagnyílvántartó programok
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértés
5
Információforrások kezelése
5
"A" jelképek értelmezése
5
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
Eszközök ismerete és használata:
5
Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések
5
A takarmány előkészítés és kiosztás eszközei
5
Etető- és itatóberendezések
5
Az állatápolás eszközei
5
Az állatrögzítés eszközei
5
A jelölés és azonosítás eszközei
5
Klinikai vizsgálatok eszközei
5
A klímaszabályozás eszközei
4
Állatszállító-ketrecek, -járművek
5
Mérlegek
5
A mintavétel eszközei
5
A mosás- és fertőtlenítés eszközei
5
Munka- és balesetvédelmi eszközök
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Türelmesség
Látás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Szaglás
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Új környezetkímélő ötletek, megoldások kipróbálás
Tervezés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1713-06 Takarmányozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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Beszerzi vagy beszerezteti a takarmányt
Raktározza a takarmányt
Előkészíti, feldolgozza a takarmányt
Kiporciózza a takarmányt
Kiosztja a takarmányt
Megitatja az állatokat
Ellenőrzi a takarmány/táplálék minőségét, beltartalmá
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Külső és belső értékmérő tulajdonságok
C Takarmányok alkotórészei
Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség,
C
értékesülés)
B Takarmányok csoportosítása, -ismerete
B Takarmánykiegészítők, adalék- és toxikus anyagok
A Takarmányok tartósítása, tárolása
A Takarmányok vizsgálata
B Takarmányok előkészítése etetésre
A Takarmányok adagolása
A Takarmányok kiosztása
A Az állatok mérlegelése
A Az etetés és itatás higiéniája
A Etető- és itatóberendezések
A Takarmány előkészítése
A Takarmány kiadagolása
A Ivóvíz ellátás, vitamin itatás
A Mérlegek alkalmazása

táplálóérték,

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Állatnyílvántartó programok
4
Takarmány-optimalizáló programok
4
Eszköz- és anyagnyílvántartó programok
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
"A" jelképek értelmezése
5
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
Eszközök ismerete és használata:
5
A takarmány tárolás, tartósítás, előkészítés és kiosztás eszközei
5
Etető- és itatóberendezések
5
Mérlegek használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Pontosság
Látás
Monotónia-tűrés
Szaglás
Állatszeretet
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energiaérték,

Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1714-06 A munka-, tűz- és környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja a védőfelszereléseket, védőruhákat
Baleset esetén intézkedik
Ellenőrzi a kézi tűzoltó készüléket
Elvégzi a szemét- és hulladék kezelését
Kezeli a veszélyes hulladékot
Tevékenységét a törvényi előírások betartásával végz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkavédelmi szabályok, felügyeleti rendsze
A Munkáltató munkavédelmi feladata
A Munkavállaló munkavédelmi feladata
A Munkaegészségtan
A Balesetelhárítás, biztonságtechnika
A Általános tevékenység baleset esetén
A Speciális tevékenység baleset esetén
B A munkahelyi tűzvédelem
A Tűzveszélyes anyagok tárolása
B Tűzoltó anyagok, eszközök és berendezések
B Környezetvédelmi tevékenység
A Állattartó tenyészetek (telepek) környezetkárosító hatása
A Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
B Villamosság biztonságtechnikája
A A fertőtlenítés, csíramantasítés biztonságtechnikája
A Laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Információforrások kezelése
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5
5
5
4

"A" jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek
Munka- és balesetvédelmi eszközök
Tűzoltóeszközök

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Szervezőkészség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1715-06 Műszaki és karbantartási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a kisebb karbantartási feladatokat
Folyamatosan javítja, pótolja az elhasználódott berendezési tárgyaka
Rendben tartja a látogatóteret
Készenlétben tartja a karantén helyiségeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Ábrázolás és méretmegadás
D Építészeti szerkezeti elemek
C Az építészetben használatos anyagok
B Az épületekkel szemben támasztott követelmények
B Állatházak felépítése, típusai
D Épületgépészeti megoldások
B Ketrecek, állványok és egyéb állattartó-berendezések
A Etető- és itatóberendezések
C A szűrők, szelepek, kapcsolók és motorok ismeret
A A csíramentes-környezet kialakításának gépei, eszköze
A Állatjelölés, azonosítás eszközei
B Az automatizálás eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Információforrások kezelése
5
"A" jelképek értelmezése
5
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5
Klinikai vizsgálatok eszközeinek használata
5
A klímaszabályozás eszközeinek használata
5
Labortechnikai eszközök használata
4
Állatműtő berendezései, eszközeinek használata
5
A mintavétel eszközeinek használata
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Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Kézügyesség
Kitartás
Stabil kéztartás
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Figyelem összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Információgyűjtés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1716-06 Tenyésztés és gondozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tenyészti a takarmányul szolgáló állatokat
Jelöli és jelölteti az állatot
Csoportosítja és szétválogatja az állatokat
Felkészíti az állatot az elszállításra
Elvégzi az állat nyírását
Megméri az állatot
Foglalkozik az állattal (mozgatja)
Szükség esetén korlátozza az állatot a szabad mozgásban
Kiválasztja az egymáshoz illő tenyészállatokat
Biztosítja a tenyészállat speciális igényeinek megfelelő gondozást, elhelyezés
Tenyészti az állatokat
Pároztatja az állatokat
Mesterséges termékenyítést végez, vagy segíti az inszeminátor munkájá
Felkészül az ellésre/fialásra
Segít az állat ellésében/fiaztatásban
Elválasztja az utódot
Gondozza az utódot
Nyomon követi az utódok fejlődésé
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Szelektálást végez
Tojást szed
Figyelemmel kíséri a keltetés folyamatát, a kelés
Elvégzi a fejéssel kapcsolatos teendőke
Kapcsolatot tart a beszállítókkal, megrendelőkke
Beszámol felettesének az állatállományban bekövetkezett változásokról, problémákról
Ki-és behajtja az állatokat
Megnyitja az állatházat
Napi munkarendet állít össze
Elvégzi a zárás körüli teendőket
Csoportot vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az állati szervezet felépítése
A Testtájtan
A Szervek, szervrendszerek felépítése, működése
A Tenyésztési alapfogalmak
C Domesztikáció és akklimatizáció
B Külső és belső értékmérő tulajonságok
C Örökléstani ismeretek
A A laborállatok szaporítása, tenyésztése
A Nemesítés (törzskönyvezés, tenyészkiválasztás, tenyésztési eljárások)
A Az inbred törzsek és outbred állományok fenntartása
C A laborállat fogalma, a faj megválasztása
A A laboratóriumi állatok tartástechnológiája
B A ritka laboratóriumi állatok tartástechnológiája
A Az állatok tartós és ideiglenes jelölése
A Az állatok mérlegelése
D Az állat mozgatása
A Az állatok megfogása, rögzítése
E
A fejés munkaművelete
A Az állatok megfigyelése
A
Ivartalanítás
A Laborállatok elhelyezésének állatvédelmi előírása
B Az állatszállítás törvényi előírásai
A Az állatmegfogás, -rögzítés és -jelölés szabályai
B
Állatházak, állatszobák felépítése, típusai
A Az állatház higiéniai szintjei
A Zsilipelés
A Karanténozás
A Mérlegek használata
A
Állatjelölés, azonosítás eszközeinek használata
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Állatnyilvántartó programok
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4
Idegen nyelvű kézírás
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
5
Információforrások kezelése
2
"A" rajz olvasása, értelmezése
5
"A" jelképek értelmezése
5
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések alkalmazása
5
Az állatrögzítés eszközeinek használata
5
A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5
A klímaszabályozás eszközeinek használata
4
Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete
5
Mérlegek alkalmazása
2
A fejőberendezés használata
2
A keltetőgép használata
Személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Türelmesség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Stabil kéztartás
Szaglás
Külső megjelenés
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Logikus gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1717-06 Kísérleti tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti az állatot kísérleti/műtéti beavatkozásra
Előkészíti a kezeléshez szükséges eszközöket, gyógyszereke
Elősegíti az állat könnyebb kezelhetőségét
Segíti az állatorvos kísérleti tevékenységét
Elvégzi a felmerülő konkrét gyógyszereléseket, kezeléseket az állatorvos utasításai
alapján
A műtétek során segíti az állatorvos munkáját: előkészítés, asszisztensi feladatok,
utómegfigyelés
Folyamatosan vezeti a kísérleti naplót
Beavatkozás után elvégzi a felhasznált eszközök tisztítását, fertőtlenítésé
Kezeli az állatot
Kezelteti az állatot
Végrehajtja a mintavételt
Összeszedi az elhullott állatokat, jelöli azokat, és a kijelölt gyűjtőhelyre visz
Előkészíti az elhullott állat boncolását
Közreműködik a boncolás végrehajtásában
Elvégzi a boncolás utáni teendőke
Információt nyújt a tudományos munkákho
Közreműködik a tudományos munkákban
Folyamatosan részt vesz továbbképzéseken
Szakfolyóiratokat előfizet, szakirodalmat rendszeresen olvassa
Oktatja a beosztott diákokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Az állatokkal való kíméletes bánásmód
A Az állatok rögzítése
A Az állatok megfigyelése
A
Ivartalanítás
A Klinikai vizsgálatok
A Segédkezés az állatorvosi beavatkozásnál
A Gyógyszer, vitamin beadása
B Mintavétel, szövettani és kórboncolásos vizsgálatra
A Az állatok gondozásának, ápolásának állatvédelme
A Az állatok kezelésének állatvédelme
B Nemzetközi szabályozás
B Hazai jogi szabályozás
B Kísérlet engedélyeztetése
C Adatok közzététele
B Fájdalom és nélkülözés
C Az állatkísérlet méretezése
A Az érzéstelenítés technikája
A Az állatmegfogás, -rögzítés és -jelölés
A Előkészítés injekciózásra, műtétre
A A vérvétel és vérkezelés módjai
B Az izotóp-, a fertőző- és a műtéti technika
C Átszámítás más állatra, emberre
C A fertőzöttség hatása a kísérleti eredményre
A A szenvedésmentes halál alkalmazása
B Állatmentes kísérleti eljárások
C Statisztikai adatok értékelése
A Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
A A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
A A laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Információforrások kezelése
2
"A" rajz olvasása, értelmezése
5
"A" jelképek értelmezése
5
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Az állatrögzítés eszközeinek használata
5
A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5
Klinikai vizsgálatok eszközeinek használata
5
Labortechnikai eszközök használata
4
Állatműtő berendezéseinek, eszközeinek használata
5
A mintavétel eszközeinek használata
5
A mosás- és fertőtlenítés eszközeinek használata
5
A csíramentes-környezet kialakításának eszköze
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Személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Türelmesség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Szaglás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1718-06 Gazdálkodás és nyilvántartás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a munkakörét érintő minőségbiztosítási rendszereke
Nyilvántartást vezet
Bizonylatot, számlát ír
Anyagkezelést, leltározást hajt végre
Kalkulációs számításokat végez
Megismeri a vállalkozás beindításához szükséges előírásoka
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Nemzetközi szabályozás
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B
C
C
C
B
C
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
C
C
C
A
A
B
A

Hazai jogi szabályozás
Természeti erőforrások
A munkaerő
A termelési eszközök
Vállalkozási formák
Üzleti vállalkozás tervezése
Gazdálkodás eredményessége
Hitelezés
Kommunikáció
Konfliktuskezelés
Általános jogi ismeretek
Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog
Munkajog, munkaügy
A munkanélkülivé válás jogi alapja
Adózási formák
Marketing alapfogalmak
Piackutatás
Termékek, szolgáltatások értékesítése
Reklám
Számviteli bizonylatok
Egyéb bizonylatok
Könyvvitel alapelvei, egyszeres könyvvezeté
Leltározás, leltár

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Eszköz- és anyagnyilvántartó programok
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Rugalmasság
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
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Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Az 52 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Laborállat-tenyésztő és -gondozó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1711-06
Az állat és környezete
1712-06
Tisztítás és fertőtlenítés
1713-06
Takarmányozás
1714-06
Munka-, tűz- és környezetvédelem
1715-06
Műszaki és karbantartási feladatok
1716-06
Tenyésztés és gondozás
1717-06
Kísérleti tevékenység
1718-06
Gazdálkodás és nyilvántartás
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8. A képzés szerkezete
Az 52 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Laborállat-tenyésztő és -gondozó megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

400/1.0/1718-06

400/1.0/1715-06
400/1.0/1714-06

400/1.0/1713-06

400/1.0/1712-06

400/1.0/1711-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
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.
Kötelező nyári szakmai gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

400/1.0/1717-06

400/1.0/1716-06

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

400/1.0/1718-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti 1 osztályfőnöki
órát tartalmazza.
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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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

Az 52 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Laborállat-tenyésztő és -gondozó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1
2
3

400/1.0/1711-06
400/1.0/1712-06
400/1.0/1713-06

4

400/1.0/1714-06

5

400/1.0/1715-06

6
7
8

400/1.0/1716-06
400/1.0/1717-06
400/1.0/1718-06

megnevezése
Az állat és környezete
Tisztítás és fertőtlenítés
Takarmányozás
Munka-, tűz- és
környezetvéldelem

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

77
81
77

38
18
25

65
89
82

180
188
184

79

107

0

186

Műszaki és karbantartási feladatok

75

50

55

180

Tenyésztés és gondozás
Kísérleti tevékenység
Gazdálkodás és nyilvántartás
Mindösszesen óra:

154
154
79
776

58
92
103
491

158
120
0
569

370
366
182
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1711-06 Az állat és környezete
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adott állatfaj optimális környezetének kialakítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egészséges és beteg állat életjelenségei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Állat-egészségügyi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc ( felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1712-06 Tisztítás és fertőtlenítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tisztító/fertőtlenítőszerek ismerete és a fertőtlenítés végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A tisztítás/fertőtlenítés módjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc ( felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 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:
1713-06 Takarmányozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adott állatfajnak megfelelően a rendelkezésre álló takarmányok vizsgálata,
előkészítése és kiadagolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Takarmányozástani ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc ( felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1714-06 Munka-, tűz- és környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munka-, tűz- és környezetevédelmi előírások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc ( felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1715-06 Műszaki és karbantartási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A laborállat-tenyésztésben használatos gépek, berendezések
ismertetése, működtetése és karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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működésének

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1716-06 Tenyésztés és gondozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tenyésztési és gondozási feladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az adott laboratóriumi állat tartástechnológiai igényeinek leírása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az adott laboratóriumi állat tenyésztési és gondozási munkáinak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc ( felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 35%
3. feladat 30%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1717-06 Kísérleti tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott laboratóriumi állaton beavatkozás végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kísérlettani alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A kezelések, kísérleti eljárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 35%
3. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1718-06 Gazdálkodás és nyilvántartás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendelkezésre álló bizonylatok kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Laborállat-tenyésztő és -gondozó megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
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A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Laborállattenyésztő és -gondozó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Laborállat-tenyésztő és -gondozó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

400/1.0/1711-06

Az állat és
környezete

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

400/1.1/1711-06
400/1.2/1711-06
400/1.3/1711-06
400/1.4/1711-06
400/1.5/1711-06
400/1.6/1711-06

30
0
52
0
0
7

0 0
0 35
0 0
180
38 0
0 18
0 0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1711-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az állat gondozásához és tartásához szükséges eszközöket, anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok viselkedése
B típus Az állat és környezete
C típus Állat-egészségügyi igazgatás
B típus Az állatok gondozása, ápolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Állatnyilvántartó programok
5. szint Az állatápolás eszközeinek használata
5. szint Az állatrögzítés eszközeinek használata
5. szint A klímaszabályozás eszközeinek használata
4. szint Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Megbízhatóság
Önállóság
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1. TANANYAGEGYSÉG

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1711-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja az állat új élőhelyét
Biztosítja az állat élőhelyének optimális környezeti és egészségügyi feltételeit
Hozzászoktatja az állatot új környezetéhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állat és környezete
A típus Az etetés és itatás higiéniája
A típus Az állatok viselkedése
C típus Állat-egészségügyi igazgatás
B típus Az állatok gondozásának, ápolásának állatvédelme
A típus Az ivóvíz minősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
35 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1711-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészség és betegség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát
Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok viselkedése
A típus Az állatok megfigyelése, vizsgálata
A típus Az egészséges és beteg állat életjelenségei
A típus A betegséget előidéző kórokok
A típus Fontosabb betegségek kórképei
A típus Betegségek gyógykezelése
C típus Külső és belső paraziták elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Az állatápolás eszközeinek használata
5. szint Az állatrögzítés eszközei használata
5. szint A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1711-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészség és betegség
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát
Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok viselkedése
A típus Az állatok megfigyelése, vizsgálata
A típus Az egészséges és beteg állat életjelenségei
B típus A betegséget előidéző kórokok
A típus Fontosabb betegségek kórképei
A típus Betegségek gyógykezelése
C típus Külső és belső paraziták elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Az állatápolás eszközeinek használata
5. szint Az állatrögzítés eszközei használata
5. szint A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5. szint A mintavétel eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1711-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészség és betegség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az állatok ápolási és gondozási feladatait
Mentesíti az élősködőktől az állatokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állatok gondozása, ápolása
C típus Külső és belső paraziták elleni védekezés
A típus Állatvédelem, állatjóllét
A típus Fontosabb betegségek kórképei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Berendezési tárgyak használata
5. szint Mérlegek alkalmazása
5. szint A mintavétel eszközeinek használata
5. szint Az állatápolás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Monotónia-tűrés
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.6/1711-07
A tananyagelem megnevezése:
Egészség és betegség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az állatvédelmi és állatjólléti előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Állatvédelem, állatjóllét
C típus Állat-egészségügyi igazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. TANANYAGEGYSÉG

400/1.0/1712-06

Tisztítás és
fertőtlenítés

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

400/1.1/1712-06
400/1.2/1712-06
400/1.3/1712-06
400/1.4/1712-06
400/1.5/1712-06
400/1.6/1712-06
400/1.7/1712-06
400/1.8/1712-06

41
0
40
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
18
0

0
20
0
17
188
18
20
0
14

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarító/tisztító anyagok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a takarító/tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét, állapotát
Tárolja a takarító/tisztító és fertőtlenítőszereket, -eszközöket
Beszerzi, beszerezteti a takarításhoz/tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus /Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések
A típus /Tűzveszélyes anyagok tárolása
A típus /Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Eszköz- és anyagnyilvántartó programok
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Információforrások kezelése
5. szint "A" jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Új környezetkímélő ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarító/tisztító anyagok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a takarító/tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét, állapotát
Tárolja a takarító/tisztító és fertőtlenítőszereket, -eszközöket
Beszerzi, beszerezteti a takarításhoz/tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések
A típus Tűzveszélyes anyagok tárolása
A típus Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Eszköz- és anyagnyílvántartó programok
5. szint "A" jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Munka- és balesetvédelmi eszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
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Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarítási/tisztítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja és fertőtleníti a munkájához szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
A típus Munkaegészségtan
A típus Balesetelhárítás, biztonságtechnika
B típus A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretk helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarítási/tisztítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja és fertőtleníti a munkájához szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
A típus Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az állatrögzítés eszközei
5. szint A jelölés és azonosítás eszközei
5. szint A klímaszabályozás eszközei
5. szint Mérlegek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarítási/tisztítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja és fertőtleníti a munkájához szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
A típus Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Klinikai vizsgálatok eszközei
5. szint A mintavétel eszközei
5. szint A mosás- és fertőtlenítés eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
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A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.6/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítási/fertőtlenítési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarítja, fertőtleníti az állat tartózkodási helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az állatápolás eszközei
4. szint Állatszállító-ketrecek, -járművek
5. szint Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések
5. szint A mosás- és fertőtlenítés eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.7/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítási/fertőtlenítési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja és fertőtleníti az állat etető- és itatóedényét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A takarmány előkészítés és kiosztás eszközei
5. szint Etető- és itatóberendezések
5. szint Munka- és balesetvédelmi eszközök
5. szint A mosás- és fertőtlenítés eszközei
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.8/1712-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarítási/fertőtlenítési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitakarítja a kiszolgáló helyiségeket
Kitakarítja a látogatóteret
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
B típus+A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A mosás- és fertőtlenítés eszközei
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

400/1.0/1713-06

megnevezése

Takarmányozás

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

400/1.1/1713-06
400/1.2/1713-06
400/1.3/1713-06
400/1.4/1713-06
400/1.5/1713-06
400/1.6/1713-06
400/1.7/1713-06
400/1.8/1713-06

20
0
28
0
0
0
29
0

0
0
0
0
25
0
0
0

0
20
0
20
184
0
30
0
12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi vagy beszerezteti a takarmányt
Raktározza a takarmányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányok csoportosítása, -ismerete
B típus Takarmánykiegészítők, adalék- és toxikus anyagok
A típus Takarmányok tartósítása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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összes

azonosítója

elmélet
i
elmélet
igényes
gyakorl
ati

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi vagy beszerezteti a takarmányt
Raktározza a takarmányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányok csoportosítása, -ismerete
B típus Takarmánykiegészítők, adalék- és toxikus anyagok
A típus Takarmányok tartósítása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Állatnyílvántartó programok
4. szint Takarmány-optimalizáló programok
4. szint Eszköz- és anyagnyilvántartó programok
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Takarmánykeverő-üzem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, feldolgozza a takarmányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmányok vizsgálata
B típus Takarmányok előkészítése etetésre
A típus Takarmány előkészítése
B típus Külső és belső értékmérő tulajdonságok
C típus Takarmányok alkotórészei
C típus Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, értékesülés)
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint A takarmány tárolás, tartósítás, előkészítés és kiosztás eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, feldolgozza a takarmányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmányok vizsgálata
B típus Takarmányok előkészítése etetésre
A típus Takarmány előkészítése
B típus Külső és belső értékmérő tulajdonságok
C típus Takarmányok alkotórészei
C típus Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, értékesülés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint A takarmány tárolás, tartósítás, előkészítés és kiosztás eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Takarmánykeverő-üzem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok adagolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiporciózza a takarmányt
Kiosztja a takarmányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmányok adagolása
A típus Takarmányok kiosztása
A típus Az állatok mérlegelése
A típus Etető- és itatóberendezések
A típus Mérlegek alkalmazása
A típus Takarmány kiadagolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Etető- és itatóberendezések
5. szint Mérlegek használata
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
5. szint "A" jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.6/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Ivóviz ellátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megitatja az állatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az etetés és itatás higiéniája
A típus Etető- és itatóberendezések
A típus Ivóvíz ellátása, vitamin-itatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Etető- és itatóberendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.7/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a takarmány/táplálék minőségét, beltartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányok alkotórészei
B típus Takarmányok csoportosítása, -ismerete
A típus Takarmányok vizsgálata
A típus Mérlegek alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Mérlegek használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.8/1713-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a takarmány/táplálék minőségét, beltartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányok alkotórészei
B típus Takarmányok csoportosítása, -ismerete
A típus Takarmányok vizsgálata
A típus Mérlegek alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Mérlegek használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
takarmánykeverő-üzem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. TANANYAGEGYSÉG

400/1.0/1714-06

megnevezése

A munka-, tűz- és
környezetvéldelem

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

400/1.1/1714-06
400/1.2/1714-06
400/1.3/1714-06
400/1.4/1714-06
400/1.5/1714-06
400/1.6/1714-06

27
0
0
0
0
52

0
28
28
25
26
0

0
0
0
186
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1714-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőfelszerelések használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőruhákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkaegészségtan
A típus Balesetelhárítás, biztonságtechnika
A típus Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
B típus Villamosság biztonságtechnikája
A típus A fertőtlenítés, csíramantasítés biztonságtechnikája
A típus Laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Információforrások kezelése
A. szint "A" jelképek értelmezése
A. szint Komplex jelzésrendszerek
A. szint Munka- és balesetvédelmi eszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
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A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1714-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetelhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Baleset esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Balesetelhárítás, biztonságtechnika
A típus Általános tevékenység baleset esetén
A típus Speciális tevékenység baleset esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Munka- és balesetvédelmi eszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
tanterem
gyakorló üzem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1714-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kézi tűzoltó készüléket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkahelyi tűzvédelem
A típus Tűzveszélyes anyagok tárolása
B típus Tűzoltó anyagok, eszközök és berendezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tűzoltóeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1714-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szemét- és hulladék kezelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi tevékenység
A típus Állattartó tenyészetek (telepek) környezetkárosító hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Információforrások kezelése
5. szint "A" jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
hulladékfeldolgozó
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1714-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a veszélyes hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi tevékenység
A típus Állattartó tenyészetek (telepek) környezetkárosító hatása
A típus Munkaegészségtan
A típus Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
A típus A fertőtlenítés, csíramantasítés biztonságtechnikája
A típus Laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Információforrások kezelése
5. szint "A" jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
hulladékfeldolgozó
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.6/1714-06
A tananyagelem megnevezése:
Törvényi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tevékenységét a törvényi előírások betartásával végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi szabályok felügyeleti rendszere
A típus Az állatok kezelésnének állatvédelme
A típus Munkáltató munkavédelmi feladatai
A típus Munkavállaló munkavédelmi feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. TANANYAGEGYSÉG

400/1.0/1715-06

Műszaki és
karbantartási
feladatok

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

400/1.1/1715-06
400/1.2/1715-06
400/1.3/1715-06
400/1.4/1715-06
400/1.5/1715-06

38
37
0
0
0

0 0
0 0
50 0 180
0 20
0 35

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1715-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantatási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a kisebb karbantartási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolás és méretmegadás
D típus Építészeti szerkezeti elemek
C típus Az építészetben használatos anyagok
B típus Az épületekkel szemben támasztott követelmények
B típus Állatházak felépítése, típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
5. szint "A" jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
XY rajz értelmezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1715-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan javítja, pótolja az elhasználódott berendezési tárgyakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Épületgépészeti megoldások
B típus Ketrecek, állványok és egyéb állattartó-berendezések
A típus Etető- és itatóberendezések
C típus A szűrők, szelepek, kapcsolók és motorok ismerete
A típus A csíramentes-környezet kialakításának gépei, eszközei
B típus Az automatizálás eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
XY rajz értelmezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
37 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1715-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan javítja, pótolja az elhasználódott berendezési tárgyakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Épületgépészeti megoldások
B típus Ketrecek, állványok és egyéb állattartó-berendezések
A típus Etető- és itatóberendezések
C típus A szűrők, szelepek, kapcsolók és motorok ismerete
A típus A csíramentes-környezet kialakításának gépei, eszközei
B típus Az automatizálás eszközei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5. szint Klinikai vizsgálatok eszközeinek használata
5. szint A klímaszabályozás eszközeinek használata
5. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Gépészeti tanműhely
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1715-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendben tartja a látogatóteret
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az épületekkel szemben támasztott követelmények
B típus Állatházak felépítése, típusai
A típus A csíramentes-környezet kialakításának gépei, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1715-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készenlétben tartja a karantén helyiségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Épületgépészeti megoldások
B típus Ketrecek, állványok és egyéb állattartó-berendezések
A típus Állatjelölés, azonosítás eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Kézírás
4. szint Állatműtő berendezései, eszközeinek használata
5. szint A mintavétel eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Számítógép-szaktanterem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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400/1.0/1716-06

jelleg
e

azonosítója

Tenyésztési és
gondozási feladatok

szk
sza
sza
sza
sza
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

400/1.1/1716-06
400/1.2/1716-06
400/1.3/1716-06
400/1.4/1716-06
400/1.5/1716-06
400/1.6/1716-06
400/1.7/1716-06
400/1.8/1716-06
400/1.9/1716-06
400/1.10/1716-06
400/1.11/1716-06
400/1.12/1716-06

0
0
50
0
0
74
0
0
0
30
0
0

0
14
0
0
0
0
0
30
14
0
0
0

14
0
0
21
14
0
370
60
0
0
0
18
31

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaporítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tenyészti a takarmányul szolgáló állatok
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Laborállatok elhelyezésének állatvédelmei előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Állatnyilvántartó programok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatjelölés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelöli és jelölteti az állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesítés (törzskönyvezés, tenyészkiválasztás, tenyésztési eljárások)
A típus Az állatok tartós és ideiglenes jelölése
A típus Az állatok megfogása, rögzítése
A típus Állatjelölés, azonosítás eszközei használata
A típus Az állatmegfogás, -rögzítés és -jelölés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Állatnyilvántartó programok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Szelektálás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csoportosítja és szétválogatja az állatokat
Szelektálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állati szervezet felépítése
A típus Testtájtan
A típus Szervek, szervrendszerek felépítése, működése
A típus Tenyésztési alapfogalmak
C típus Domesztikáció és akklimatizáció
B típus Külső és belső értékmérő tulajonságok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Ápolási, gondozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Foglalkozik az állattal (mozgatja)
Ki- és behajtja az állatokat
Elvégzi a fejéssel kapcsolatos teendőket
Szükség esetén korlátozza az állatot a szabad mozgásban
Elvégzi az állat nyírását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az állat mozgatása
E típus A fejés munkaműveletei
A típus Laborállatok elhelyezésésnek állatvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Az állatrögzítés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Felelősségtudat
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatszállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti az állatot az elszállításra
Kapcsolatot tart a beszállítókkal, megrendelőkkel
Beszámol felettesének az állatállományban bekövetkezett változásokról, problémákról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állatszállítás törvényi előírásai
A típus Laborállatok elhelyezésének állatvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete
4. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4. szint Idegen nyelvű kézírás
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.6/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Tenyésztési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az egymáshoz illő tenyészállatokat
Biztosítja a tenyészállat speciális igényeinek megfelelő gondozást, elhelyezést
Tenyészti az állatokat
Pároztatja az állatokat
Mesterséges termékenyítést végez, vagy segíti az inszeminátor munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Örökléstani ismeretek
A típus A laborállatok szaporítása, tenyésztése
A típus Az inbred törzsek és outbred állományok fenntartása
C típus A laborállat fogalma, a faj megválasztása
A típus A laboratóriumi állatok tartástechnológiája
B típus A ritka laboratóriumi állatok tartástechnológiája
B típus Állatházak, állatszobák felépítése, típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések alkalmazása
5. szint A klímaszabályozás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
74 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.7/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Tenyésztési feladatok
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az egymáshoz illő tenyészállatokat
Biztosítja a tenyészállat speciális igényeinek megfelelő gondozást, elhelyezést
Tenyészti az állatokat
Pároztatja az állatokat
Mesterséges termékenyítést végez, vagy segíti az inszeminátor munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A laborállatok szaporítása, tenyésztése
A típus Az inbred törzsek és outbred állományok fenntartása
A típus A laboratóriumi állatok tartástechnológiája
B típus A ritka laboratóriumi állatok tartástechnológiája
B típus Állatházak, állatszobák felépítése, típusai
A típus Nemesítés (törzskönyvezés, tenyészkiválasztás, tenyésztési eljárások)
A típus Az állatok tartós és ideiglenes jelölése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
5. szint Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések alkalmazása
5. szint A klímaszabályozás eszközeinek használata
5. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint "A" rajz olvasása, értelmezése
5. szint "A" jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.8/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellés, fialás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül az ellésre/fialásra
Segít az állat ellésében/fiaztatásban
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A laborállatok szaporítása, tenyésztése
A típus Az állatok megfigyelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.9/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tojást szed
Figyelemmel kíséri a keltetés folyamatát, a kelést
Szelektálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A ritka laboratóriumi állatok tartástechnológiája
A típus A laborállatok szaporítása, tenyésztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint A keltetőgép használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Keltetőüzem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.10/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Utódok felnevelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elválasztja az utódot
Gondozza az utódot
Nyomon követi az utódok fejlődését
Szelektálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Testtájtan
B típus Külső és belső értékmérő tulajonságok
A típus Az állatok mérlegelése
A típus Az állatok megfogása, rögzítése
A típus Ivartalanítás
A típus Az állatok megfigyelése
A típus Mérlegek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
5. szint Állatnyilvántartó programok
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Mérlegek alkalmazása
5. szint A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Értékelés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.11/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Utódok felnevelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elválasztja az utódot
Gondozza az utódot
Nyomon követi az utódok fejlődését
Megméri az állatot
Szelektálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Testtájtan
B típus Külső és belső értékmérő tulajonságok
A típus Az állatok mérlegelése
A típus Az állatok megfogása, rögzítése
A típus Ivartalanítás
A típus Az állatok megfigyelése
A típus Mérlegek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Mérlegek alkalmazása
5. szint A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.12/1716-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkarendet készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megnyitja az állatházat
Napi munkarendet állít össze
Elvégzi a zárás körüli teendőket
Csoportot vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állatházak, állatszobák felépítése, típusai
A típus Az állatok megfigyelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Üzemlátogatás állatházakban
Képzési idő:
31 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

400/1.0/1717-06

megnevezése

Kísérleti
tevékenység

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

400/1.1/1717-06
400/1.2/1717-06
400/1.3/1717-06
400/1.4/1717-06
400/1.5/1717-06
400/1.6/1717-06
400/1.7/1717-06
400/1.8/1717-06
400/1.9/1717-06
400/1.10/1717-06
400/1.11/1717-06

0
50
0
40
0
20
0
20
0
24
0

30 0
0 0
20 0
0 0
0 50
0 0 366
0 30
0 0
0 40
0 0
42 0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az állatot kísérleti/műtéti beavatkozásra
Előkészíti a kezeléshez szükséges eszközöket, gyógyszereket
Előkészíti az elhullott állat boncolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok rögzítése
A típus Az állatmegfogás, -rögzítés és -jelölés
A típus Előkészítés injekciózásra, műtétre
A típus A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
A típus Klinikai vizsgálatok
A típus Az állatok gondozásának, ápolásának állatvédelme
A típus Az állatok kezelésének állatvédelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
5. szint Az állatrögzítés eszközeinek használata
5. szint Klinikai vizsgálatok eszközeinek használata
5. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint A mintavétel eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Állatkórház
Állatműtő
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Kísérleti technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos kísérleti tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi szabályozás
B típus Hazai jogi szabályozás
B típus Kísérlet engedélyeztetése
B típus Fájdalom és nélkülözés
C típus Az állatkísérlet méretezése
C típus Adatok közzététele
B típus Az izotóp-, a fertőző- és a műtéti technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Kísérleti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a felmerülő konkrét gyógyszereléseket, kezeléseket az állatorvos utasításai
alapján
Elősegíti az állat könnyebb kezelhetőségét
Kezeli az állatot
Kezelteti az állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Segédkezés az állatorvosi beavatkozásnál
A típus Gyógyszer, vitamin beadása
A típus Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint "A" jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Műtéti tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műtétek során segíti az állatorvos munkáját: előkészítés, asszisztensi feladatok,
utómegfigyelés
Folyamatosan vezeti a kísérleti naplót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok megfigyelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Állatműtő berendezéseinek, eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Műtéti tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műtétek során segíti az állatorvos munkáját: előkészítés, asszisztensi feladatok,
utómegfigyelés
Folyamatosan vezeti a kísérleti naplót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vérvétel és vérkezelés módjai
A típus Ivartalanítás
B típus Mintavétel, szövettani és kórboncolásos vizsgálatra
A típus Az érzéstelenítés technikája
A típus A szenvedésmentes halál alkalmazása
A típus A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
A típus A laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Állatkórház
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.6/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Műtét utáni tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beavatkozás után elvégzi a felhasznált eszközök tisztítását, fertőtlenítését
A műtétek során segíti az állatorvos munkáját: előkészítés, asszisztensi feladatok,
utómegfigyelés
Kezeli az állatot
Kezelteti az állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok megfigyelése
A típus Klinikai vizsgálatok
A típus Az állatok gondozásának, ápolásának állatvédelme
A típus Az állatok kezelésének állatvédelme
A típus A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.7/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Műtét utáni tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beavatkozás után elvégzi a felhasznált eszközök tisztítását, fertőtlenítését
A műtétek során segíti az állatorvos munkáját: előkészítés, asszisztensi feladatok,
utómegfigyelés
Kezeli az állatot
Kezelteti az állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok megfigyelése
A típus Klinikai vizsgálatok
A típus Az állatok gondozásának, ápolásának állatvédelme
A típus Az állatok kezelésének állatvédelme
A típus A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
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A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Állatműtő
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.8/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Mintavétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a boncolás végrehajtásában
Elvégzi a boncolás utáni teendőket
Végrehajtja a mintavételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mintavétel, szövettani és kórboncolásos vizsgálatra
A típus Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
A típus A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
A típus A laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.9/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Mintavétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a boncolás végrehajtásában
Elvégzi a boncolás utáni teendőket
Végrehajtja a mintavételt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mintavétel, szövettani és kórboncolásos vizsgálatra
A típus Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
A típus A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
A típus A laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A mintavétel eszközeinek használata
5. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Klinikai vizsgálatok eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló állatház
Állatkórház
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.10/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Tudományos tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt nyújt a tudományos munkákhoz
Közreműködik a tudományos munkákban
Folyamatosan részt vesz továbbképzéseken
Szakfolyóiratokat előfizet, szakirodalmat rendszeresen olvassa
Oktatja a beosztott diákokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Átszámítás más állatra, emberre
C típus A fertőzöttség hatása a kísérleti eredményre
B típus Állatmentes kísérleti eljárások
C típus Statisztikai adatok értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint "A" rajz olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.11/1717-06
A tananyagelem megnevezése:
Tudományos tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt nyújt a tudományos munkákhoz
Közreműködik a tudományos munkákban
Folyamatosan részt vesz továbbképzéseken
Szakfolyóiratokat előfizet, szakirodalmat rendszeresen olvassa
Oktatja a beosztott diákokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Átszámítás más állatra, emberre
C típus A fertőzöttség hatása a kísérleti eredményre
B típus Állatmentes kísérleti eljárások
C típus Statisztikai adatok értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint "A" rajz olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
gyakorló állatház
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

400/1.0/1718-06

Gazdálkodás és
nyilvántartás

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

400/1.1/1718-06
400/1.2/1718-06
400/1.3/1718-06
400/1.4/1718-06
400/1.5/1718-06

12
0
32
35
0

0
75
0
0
28

0
0
0 182
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.1/1718-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a munkakörét érintő minőségbiztosítási rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi szabályozás
B típus Hazai jogi szabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.2/1718-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet
Bizonylatot, számlát ír
Anyagkezelést, leltározást hajt végre
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Számviteli bizonylatok
A típus Egyéb bizonylatok
B típus Könyvvitel alapelvei, egyszeres könyvvezetés
A típus Leltározás, leltár
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Eszköz- és anyagnyílvántartó programok
5. szint Kézírás
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Türelmesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
75 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.3/1718-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdaságossági számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalkulációs számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkaerő
C típus A termelési eszközök
B típus Vállalkozási formák
C típus Üzleti vállalkozás tervezése
B típus Gazdálkodás eredményessége
B típus Hitelezés
C típus Piackutatás
C típus Termékek, szolgáltatások értékesítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Nyitott hozzáállás
Tervezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.4/1718-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállakozás indítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a vállalkozás beindításához szükséges előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Természeti erőforrások
C típus Általános jogi ismeretek
C típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
B típus Munkajog, munkaügy
B típus A munkanélkülivé válás jogi alapjai
B típus Adózási formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
400/1.5/1718-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállakozás indítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a vállalkozás beindításához szükséges előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció
B típus Konfliktuskezelés
C típus Marketing alapfogalmak
C típus Reklám
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

77

