OPTIKAI ÜVEGCSISZOLÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
–

a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje,

– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– a 31 725 01 0000 00 00 Optikai üvegcsiszoló szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 725 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Optikai üvegcsiszoló

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7524

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
30 %
70 %

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
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Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
-

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

tanterem
rajz szaktanterem
számítógép-terem
tanműhely
kisüzemi termelőhely látogatása

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

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében
a
gépészet
szakmacsoportra
meghatározott
komptenciák
birtokában.
E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7524

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Üveggyártó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a munkaköréhez tartozó előírásokat
A munkafolyamat megtervezése és előkészítése
Megmunkáló, rögzítő és ellenőrző szerszámokat készít, beszabályoz, javít
Rögzíti, leszedi és tisztítja a munkadarabokat megmunkálás közben
Megmunkálja az optikai alapnyagokat
Üzemelteti és karbantartja a megmunkáló gépeket
Megmunkálás utáni ellenőrzéseket alkalmaz
Bevonatokat, jeleket készít
Lezárja a feladatok teljesítését

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1782-06 Megmunkálás folyamata és befejezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az előkészített üvegtesteket tömbbe ragasztja
Felviszi a kúpszurok ragasztót az optikai testekre
A felkúpozott optikai testeket a hordozó szerszámra ragasztja
Felerősíti a fészkes, bordázott, sík, illetve harang fémszerszámokra ragasztófóliával
vagy kiválasztott ragasztóanyaggal az optikai testeket
Alkalmazza a mechanikai, pneumatikus, vákuumos szorítókat, befogó patronokat,
szorító harangokat
Gipszeléssel rögzíti az optikai testeket
Rögzíti befogószerszámmal a megmunkálandó optikai testeket
Illeszti a sík felületű optikai testeket
Leszedi az illesztett optikai testeket
Oldja a ragasztott rögzítéseket
Szétválasztja az illesztek testeket
Megtisztítja a leszedett optikai testeket
Darabolást alkalmaz
Méretre nagyolja az optikai testeket
Finomcsiszolási műveleteket alkalmaz
Polírozási műveleteket alkalmaz
Központosítási műveleteket alkalmaz
Beállítja a nagyoló gépen a szerszámot
Beállítja a módosításokat a korrekciós adatok alapján
Beállítja a megmunkáló gépeken a paramétereket
Beviszi a számítógép vezérlésű gépekbe az adatokat
Beméri a szerszámokat
Beállítja a központosító gépet
Kezeli a tisztító berendezéseket
Beállítja a vákuumgőzölő berendezést
Elvégzi a napi és az időszakos karbantartásokat a gépeken
Ellenőrzi a geometriai méreteket
Interferencián alapuló méréseket végez
Optikai tulajdonságokat mér
Ellenőrzi a bevonatok optikai és mechanikai tulajdonságait
Feltárja a selejtokokat
Elhelyezi az optikai testeket a vákuumgőzölő berendezésbe
Vákuumgőzöléssel reflexiónövelő bevonatot készít
Vákuumgőzöléssel szűrő- és nyalábosztó bevonatot készít
Jeleket visz fel az optikai testekre fototecnikai eljárással
Jeleket visz fel az optikai testekre mechanikai eljárással
Védőlakkozást készít
Visszaállítja a munkahely típusrendjét
Dokumentálja az elvégzett feladatokat
Feljegyzi és jelzi a tapasztalt rendellenséget
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Összehasonlítja teljesítményét a szakirodalomban jegyzett időnormákkal
Összehasonlítja az elhasznált ragasztóanyagok és oldószerek mennyiségét a
szakirodalomban jegyzett anyagnormákkal
Átadja a kész optikai testeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
D Előcsiszolási fokozatok számítása
A szférikus lencsék húrmagasságának, görbületi sugarának és középvastagságának,
D
fókusztávolságának számítása,
D A dioptriaértékek számítása
D Prizmák eltérő szögeinek számítása
D Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D Forgácsoló sebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
E
Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E
Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E
Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E
Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E
Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E
Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E
Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
E
A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
C Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
C Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
C Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
C Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
C A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
C Az üveg darabolása
C Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
C Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C A tömbragasztás műveletei és a ragasztás eszközei
C A tömbragasztáshoz alkalmazott ragasztóanyag
C A csiszolás mint megmunkálási folyamat
C Csiszolási folyamat műveletek
C Csiszolóanyagok megválasztása
C A párhuzamcsiszolás műveletei
C A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C A gömbölyítés és a hengercsiszolás a műveletei
C A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C Hengerfelületek csiszolási és köszörülési eljárásai
C Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C A rádiuszcsiszolás műveletei
C Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
C
E
E
E
C
E
E
D
E
E
E

A gyémántszerszám kiválasztása és alkalmazása
A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
Munkadarabok szerszámra rögzítése
Élletörések készítése
Finomcsiszolás műveletei
Finomcsiszolás gépei és szerszámai
Finomcsiszológépek beállítása
Polírozás műveletei
Polírozás gépei és szerszámai
Polírozásnál alkalmazott hordozó- és polírozóanyag megválasztása
Központosság és külpontosság
A központosítás optikai és mechanikai műveletei
A leszedés rögzítéstől függő műveletei
Tisztítási eljárások
Műveletközi és végtisztítás
A próbaüveg, az etalon próbaüveg és gyártásellenőrzésre használt próbaüveg
alkalmazása
A szférikus, a hengerfelületű (cilinderes), a tórikus felületű, a többfókuszú és a
prizmatikus szemüveglencsék
A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
A vákuumgőzölés műveletei
A vákuumgőzölőgép alkalmazása
A jelfelvivő eljárások műveletei
A jelfelvivő eljárások gépei és szerszámai
A finomoptikai ragasztás műveletei
A ragasztási eljárások műveletei
Mérő és ellenőrző eszközök
Mérés és mérési hibák
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
Munkaterhelés és munkakörnyezet biztonsága
Anyagok szállítása és tárolása
Tűzvédelem
A környezetvédelem jogi kérdései
Elsősegélynyújtás
Egyéni és kollektív védőeszközök
Foglalkozási betegségek
Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
Munka- és környezetvédelmi mérések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Mennyiségérzék
3
Térérzékelés
3
Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3
Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
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3

Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek

Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Türelem
Társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1783-06 Megmunkálás előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza az egyes technológiai folyamatok végzésére vonatkozó biztonsági
előírásokat
Alkalmazza az üvegalapanyagok és fémszerszámok tárolására, szállítására és
felhasználására vonatkozó előírásokat
Alkalmazza a tisztító-, oldó- és ragasztóanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági
előírásokat
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
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Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Elsősegélyt nyújt
Elkülöníti a veszélyes hulladékot
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Alkalmazza a tűzrendészeti előírásokat
Betartja a kommunikációs előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Összehasonlítja az üvegalapanyag tulajdonságait a követelményekkel az öntési lap
alapján
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Javítja a központosító harangot
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ábrázoló geometria
C Műszaki táblázatok, mértékegységek
C Testek ábrázolása
C Vázlatrajzok
C Az üveg műszaki rajza
C Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
D Előcsiszolási fokozatok számítása
A szférikus lencsék húrmagasságának, görbületi sugarának és középvastagságának,
D
fókusztávolságának számítása
D A dioptriaértékek számítása
D Prizmák eltérő szögeinek számítása
D Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
E
Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E
Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E
Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E
Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E
Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E
Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E
Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
E
A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
Az üveg darabolása
Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
A tömbragasztás műveletei és a ragasztás eszközei
A tömbragasztáshoz alkalmazott ragasztóanyag
A csiszolás mint megmunkálási folyamat
Csiszolási folyamat műveletek
Csiszolóanyagok megválasztása
A párhuzamcsiszolás műveletei
A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
A gömbölyítés és a hengercsiszolás a műveletei
A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
Hengerfelületek csiszolási és köszörülési eljárásai
Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
A rádiuszcsiszolás műveletei
Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
A gyémántszerszám kiválasztása és alkalmazása
A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
Munkadarabok szerszámra rögzítése
Élletörések készítése
Finomcsiszolás műveletei
Finomcsiszolás gépei és szerszámai
Finomcsiszológépek beállítása
Polírozás műveletei
Polírozás gépei és szerszámai
Polírozásnál alkalmazott hordozó- és polírozóanyag megválasztása
Központosság és külpontosság
A központosítás optikai és mechanikai műveletei
A leszedés rögzítéstől függő műveletei
Tisztítási eljárások
Műveletközi és végtisztítás
A próbaüveg, az etalon próbaüveg és gyártásellenőrzésre használt próbaüveg
alkalmazása
A szférikus, a hengerfelületű (cilinderes), a tórikus felületű, a többfókuszú és a
prizmatikus szemüveglencsék
A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
A vákuumgőzölés műveletei
A vákuumgőzölőgép alkalmazása
A jelfelvivő eljárások műveletei
10

C
C
C
D
D
C
E
E
E
C
E
E
D
E
E
E

A jelfelvivő eljárások gépei és szerszámai
A finomoptikai ragasztás műveletei
A ragasztási eljárások műveletei
Mérő és ellenőrző eszközök
Mérés és mérési hibák
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
Munkaterhelés és munkakörnyezet biztonsága
Anyagok szállítása és tárolása
Tűzvédelem
A környezetvédelem jogi kérdései
Elsősegélynyújtás
Egyéni és kollektív védőeszközök
Foglalkozási betegségek
Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
Munka- és környezetvédelmi mérések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Üvegipari rajz készítése
3
Üvegipari rajz olvasása, értelmezése
2
Színkódok jelképek értelmezése
2
Piktogram jelképek értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
3
Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3
Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hallás
Kézügyesség
Kitartás
Látás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
11

Tapintás
Társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés

12

A 31 725 01 0000 00 00 azonosító számú, Optikai üvegcsiszoló megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1782-06
Megmunkálás folyamata és befejezése
1783-06
Megmunkálás előkészítése

13

8/A. A képzés szerkezete
A 31 725 01 0000 00 00 azonosító számú, Optikai üvegcsiszoló megnevezésű
szakképesítés ajánlott időterve 2 szakképző évfolyam esetén

1/11 szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

506/2.0/1783-06

4
5
6
7
8
9

506/3.0/1783-06
506/1.0/1783-06

Hetek száma

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18

506/1.0/1782-06

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

506/2.0/1782-06

30
31
32

506/3.0/1782-06

33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat:160 óra

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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységeka helyi igényeknekmegfelelően is alkothatók.
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2/12szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

506/1.0/1783-06

4
5
6
7
8
9
10
11

506/3.0/1783-06

12

506/3.0/1782-06

13
14
15
16
17
18
19
20

506/2.0/1782-06

21

506/4.0/1782-06

506/5.0/1782-06

506/1.0/1782-06

506/6.0/1782-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységeka helyi igényeknekmegfelelően is alkothatók.
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8/B. A képzés szerkezete
A 31 725 01 0000 00 00 azonosító számú, Optikai üvegcsiszoló megnevezésű szakképesítés
ajánlott időterve előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam )

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

506/1.0/1783-06

Hetek száma

1
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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

506/3.0/1782-06

32
33
34
35
36

1

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 80 óra

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel, valamint az
előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák

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

506/2.0/1783-06

3
4
5
6
7
8

506/1.0/1783-06

9

506/3.0/1783-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18

506/1.0/1782-06

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

506/3.0/1782-06

Hetek száma

1
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

29

506/2.0/1782-06

30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 120 óra
A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel, valamint az
előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák

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

506/1.0/1783-06

4
5
6
7
8
9
10
11

506/3.0/1783-06

12

506/3.0/1782-06

13
14
15
16
17
18
19
20

506/2.0/1782-06

506/4.0/1782-06

1

21

506/5.0/1782-06

506/1.0/1782-06

506/6.0/1782-06

Hetek száma

1
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

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

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel, valamint az
előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A 31 725 01 0000 00 00 azonosító számú, Optikai üvegcsiszoló megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

9.

óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

506/1.0/1782-06

Megmunkálás közben végrehajtott
rögzítés, leszedés, tisztítás

2

506/2.0/1782-06

3

506/3.0/1782-06

4
5
6
7
8

506/4.0/1782-06
506/5.0/1782-06
506/6.0/1782-06
506/1.0/1783-06
506/2.0/1783-06

9

506/3.0/1783-06

Optikai alapanyagok
megmunkálása
Megmunkáló gépek üzemeltetése,
karbantartása
Ellenőrzés megmunkálás után
Bevonatok és jelek készítése
Munkafolyamatok lezárása
Tervezés és előkészítés
Előírások és szabályok
Szerszámok beszabályozása,
javítása
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

33

0

145

178

80

0

180

260

70

0

158

228

32
28
16
201
30

0
0
0
0
0

80
28
40
310
48

112
56
56
511
78

85

0

136

221

575

0

1125

1700

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
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összes

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1782-06 Megmunkálás folyamata és befejezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy optikai test megmunkálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy optikai test megmunkálása során alkalmazott szakmai
megindokolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

eljárások

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1783-06 Megmunkálás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy optikai test gyártási rajzának és művelettervének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy optikai test gyártási rajzának és művelettervének elkészítése (az írásbeli
vizsgafeladat elemzése, szakmai indokolása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 725 01 0000 00 00 azonosító számú, Optikai üvegcsiszoló megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50
2. vizsgarész: 50
20

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Optikai
üvegcsiszoló szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 725 01 0000 00 00 azonosító számú, Optikai üvegcsiszoló megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

506/1.0/1782-06

jelleg
e

azonosítója

Megmunkálás
közben végrehajtott
rögzítés, leszedés,
tisztítás

szk
szk
szk
szk
szk
szk

506/1.1/1782-06
506/1.2/1782-06
506/1.3/1782-06
506/1.4/1782-06
506/1.5/1782-06
506/1.6/1782-06

12
0
9
0
12
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

1. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0 0
0 70
0 0
178
0 39
0 0
0 36

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.1/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítés ismeretei 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előkészített üvegtesteket tömbbe ragasztja
Felviszi a kúpszurok ragasztót az optikai testekre
A felkúpozott optikai testeket a hordozó szerszámra ragasztja
Felerősíti a fészkes, bordázott, sík, illetve harang fémszerszámokra ragasztófóliával
vagy kiválasztott ragasztóanyaggal az optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tömbragasztás műveletei és a ragasztás eszközei
C típus A tömbragasztáshoz alkalmazott ragasztóanyag
C típus A csiszolás mint megmunkálási folyamat
C típus Csiszolási folyamat műveletek
C típus Csiszolóanyagok megválasztása
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.2/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítés alkalmazása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előkészített üvegtesteket tömbbe ragasztja
Felviszi a kúpszurok ragasztót az optikai testekre
A felkúpozott optikai testeket a hordozó szerszámra ragasztja
Felerősíti a fészkes, bordázott, sík, illetve harang fémszerszámokra ragasztófóliával
vagy kiválasztott ragasztóanyaggal az optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
C típus Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
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Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.3/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítés ismeretei 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a mechanikai, pneumatikus, vákuumos szorítókat, befogó patronokat,
szorító harangokat
Gipszeléssel rögzíti az optikai testeket
Rögzíti befogószerszámmal a megmunkálandó optikai testeket
Illeszti a sík felületű optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
C típus A gyémántszerszám kiválasztása és alkalmazása
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Munkadarabok szerszámra rögzítése
C típus A finomoptikai ragasztás műveletei
C típus A ragasztási eljárások műveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.4/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítés alkalmazása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a mechanikai, pneumatikus, vákuumos szorítókat, befogó patronokat,
szorító harangokat
Gipszeléssel rögzíti az optikai testeket
Rögzíti befogószerszámmal a megmunkálandó optikai testeket
Illeszti a sík felületű optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
C típus A gyémántszerszám kiválasztása és alkalmazása
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Munkadarabok szerszámra rögzítése
C típus A finomoptikai ragasztás műveletei
C típus A ragasztási eljárások műveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.5/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Leszedés és tisztítás ismeretei
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leszedi az illesztett optikai testeket
Oldja a ragasztott rögzítéseket
Szétválasztja az illesztek testeket
Megtisztítja a leszedett optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
C típus A leszedés rögzítéstől függő műveletei
C típus Tisztítási eljárások
C típus Műveletközi és végtisztítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.6/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Leszedés és tisztítás alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leszedi az illesztett optikai testeket
Oldja a ragasztott rögzítéseket
Szétválasztja az illesztek testeket
Megtisztítja a leszedett optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
C típus A leszedés rögzítéstől függő műveletei
C típus Tisztítási eljárások
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C típus Műveletközi és végtisztítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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506/2.0/1782-06

Optikai
alapanyagok
megmunkálása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

506/2.1/1782-06
506/2.2/1782-06
506/2.3/1782-06
506/2.4/1782-06
506/2.5/1782-06
506/2.6/1782-06

24
0
30
0
26
0

0 0
0 67
0 0
260
0 35
0 0
0 78

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.1/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Darabolás és nagyolás ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Darabolást alkalmaz
Méretre nagyolja az optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
C típus Az üveg darabolása
C típus Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
E típus Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
E típus Anyagok szállítása és tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
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2. TANANYAGEGYSÉG

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.2/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Darabolás és nagyolás alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Darabolást alkalmaz
Méretre nagyolja az optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üveg darabolása
C típus Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A párhuzamcsiszolás műveletei
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás a műveletei
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Élletörések készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.3/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Finomcsiszolás és polírozás ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Finomcsiszolási műveleteket alkalmaz
Polírozási műveleteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Finomcsiszolás műveletei
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszológépek beállítása
C típus Polírozás műveletei
C típus Polírozás gépei és szerszámai
C típus Polírozásnál alkalmazott hordozó- és polírozóanyag megválasztása
C típus Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.4/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
30

Finomcsiszolás és polírozás alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Finomcsiszolási műveleteket alkalmaz
Polírozási műveleteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hengerfelületek csiszolási és köszörülési eljárásai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus A rádiuszcsiszolás műveletei
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszolás műveletei
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszológépek beállítása
C típus Polírozás műveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.5/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Központosítás ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Központosítási műveleteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A központosítás optikai és mechanikai műveletei
C típus Központosság és külpontosság
C típus Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D típus Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.6/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Központosítás alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Központosítási műveleteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A központosítás optikai és mechanikai műveletei
C típus Központosság és külpontosság
C típus Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D típus Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
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Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

33

506/3.0/1782-06

azonosítója

Megmunkáló gépek
üzemeltetése,
karbantartása

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

506/3.1/1782-06
506/3.2/1782-06
506/3.3/1782-06
506/3.4/1782-06
506/3.5/1782-06
506/3.6/1782-06
506/3.7/1782-06
506/3.8/1782-06
506/3.9/1782-06
506/3.10/1782-06
506/3.11/1782-06
506/3.12/1782-06
506/3.13/1782-06
506/3.14/1782-06

12
0
12
0
10
0
12
0
10
0
6
0
8
0

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

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.1/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyolás ismeretei 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyoló gépen a szerszámot
Beállítja a módosításokat a korrekciós adatok alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
D típus Előcsiszolási fokozatok számítása
D típus Mérő és ellenőrző eszközök
D típus Mérés és mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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3. TANANYAGEGYSÉG
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Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.2/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyolás alkalmazása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyoló gépen a szerszámot
Beállítja a módosításokat a korrekciós adatok alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
D típus Előcsiszolási fokozatok számítása
D típus Mérő és ellenőrző eszközök
D típus Mérés és mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
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Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.3/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyolás ismeretei 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyoló gépen a szerszámot
Beállítja a módosításokat a korrekciós adatok alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
D típus Előcsiszolási fokozatok számítása
D típus Mérő és ellenőrző eszközök
D típus Mérés és mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.4/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyolás alkalmazása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyoló gépen a szerszámot
Beállítja a módosításokat a korrekciós adatok alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
D típus Előcsiszolási fokozatok számítása
D típus Mérő és ellenőrző eszközök
D típus Mérés és mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.5/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépbeállítás ismeretei 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a megmunkáló gépeken a paramétereket
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Beviszi a számítógép vezérlésű gépekbe az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Polírozás gépei és szerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.6/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépbeállítás alkalmazása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a megmunkáló gépeken a paramétereket
Beviszi a számítógép vezérlésű gépekbe az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
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C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Polírozás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszológépek beállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.7/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépbeállítás ismeretei 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a megmunkáló gépeken a paramétereket
Beviszi a számítógép vezérlésű gépekbe az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Polírozás gépei és szerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.8/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépbeállítás alkalmazása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a megmunkáló gépeken a paramétereket
Beviszi a számítógép vezérlésű gépekbe az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Polírozás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszológépek beállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.9/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámbemérés ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Polírozás gépei és szerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.10/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámbemérés alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Polírozás gépei és szerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.11/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Berendezések beállítása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a központosító gépet
Kezeli a tisztító berendezéseket
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Beállítja a vákuumgőzölő berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Központosság és külpontosság
C típus A központosítás optikai és mechanikai műveletei
C típus Tisztítási eljárások
C típus Műveletközi és végtisztítás
C típus A vákuumgőzölés műveletei
C típus A vákuumgőzölőgép alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.12/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Berendezések beállítása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a központosító gépet
Kezeli a tisztító berendezéseket
Beállítja a vákuumgőzölő berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Központosság és külpontosság
C típus A központosítás optikai és mechanikai műveletei
C típus Tisztítási eljárások
C típus Műveletközi és végtisztítás
C típus A vákuumgőzölés műveletei
C típus A vákuumgőzölőgép alkalmazása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.13/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a napi és az időszakos karbantartásokat a gépeken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkadarabok szerszámra rögzítése
C típus A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
C típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
E típus Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
E típus Munkaterhelés és munkakörnyezet biztonsága
C típus Tűzvédelem
E típus Elsősegélynyújtás
D típus Egyéni és kollektív védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.14/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a napi és az időszakos karbantartásokat a gépeken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkadarabok szerszámra rögzítése
C típus A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
C típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
E típus Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
E típus Munkaterhelés és munkakörnyezet biztonsága
C típus Tűzvédelem
E típus Elsősegélynyújtás
D típus Egyéni és kollektív védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
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Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/4.1/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a geometriai méreteket
Interferencián alapuló méréseket végez
Optikai tulajdonságokat mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A szférikus lencsék húrmagasságának, görbületi sugarának és középvastagságának,
fókusztávolságának számítása
D típus A dioptriaértékek számítása
C típus A szférikus, a hengerfelületű (cilinderes), a tórikus felületű, a többfókuszú és a
prizmatikus szemüveglencsék
C típus A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
C típus A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
C típus A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
D típus Mérő és ellenőrző eszközök
D típus Mérés és mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/4.2/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérés alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a geometriai méreteket
Interferencián alapuló méréseket végez
Optikai tulajdonságokat mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A szférikus lencsék húrmagasságának, görbületi sugarának és középvastagságának,
fókusztávolságának számítása
D típus A dioptriaértékek számítása
C típus A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
C típus A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
C típus A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
D típus Mérő és ellenőrző eszközök
D típus Mérés és mérési hibák
C típus A próbaüveg, az etalon próbaüveg és gyártásellenőrzésre használt próbaüveg
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/4.3/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bevonatok optikai és mechanikai tulajdonságait
Feltárja a selejtokokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
C típus A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/4.4/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatellenőrzés alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bevonatok optikai és mechanikai tulajdonságait
Feltárja a selejtokokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
C típus A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/5.1/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Vákuumgőzölés ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi az optikai testeket a vákuumgőzölő berendezésbe
Vákuumgőzöléssel reflexiónövelő bevonatot készít
Vákuumgőzöléssel szűrő- és nyalábosztó bevonatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
C típus A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
C típus A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
C típus A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
C típus A vákuumgőzölés műveletei
C típus A vákuumgőzölőgép alkalmazása
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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5. TANANYAGEGYSÉG
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/5.2/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Vákuumgőzölés alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi az optikai testeket a vákuumgőzölő berendezésbe
Vákuumgőzöléssel reflexiónövelő bevonatot készít
Vákuumgőzöléssel szűrő- és nyalábosztó bevonatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
C típus A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
C típus A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
C típus A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
C típus A vákuumgőzölés műveletei
C típus A vákuumgőzölőgép alkalmazása
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
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14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/5.3/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelfelvitel ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jeleket visz fel az optikai testekre fototecnikai eljárással
Jeleket visz fel az optikai testekre mechanikai eljárással
Védőlakkozást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
C típus A jelfelvivő eljárások műveletei
C típus A jelfelvivő eljárások gépei és szerszámai
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/5.4/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelfelvitel alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jeleket visz fel az optikai testekre fototecnikai eljárással
Jeleket visz fel az optikai testekre mechanikai eljárással
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Védőlakkozást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
C típus A jelfelvivő eljárások műveletei
C típus A jelfelvivő eljárások gépei és szerszámai
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
3. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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506/6.0/1782-06

Munkafolyamatok
lezárása

azonosítója

szk
szk

506/6.1/1782-06
506/6.2/1782-06

16
0

0 0
0 40

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/6.1/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka befejezése 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszaállítja a munkahely típusrendjét
Dokumentálja az elvégzett feladatokat
Feljegyzi és jelzi a tapasztalt rendellenséget
Összehasonlítja teljesítményét a szakirodalomban jegyzett időnormákkal
Összehasonlítja az elhasznált ragasztóanyagok és oldószerek mennyiségét a
szakirodalomban jegyzett anyagnormákkal
Átadja a kész optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
E típus A környezetvédelem jogi kérdései
E típus Foglalkozási betegségek
E típus Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
E típus Munka- és környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök alkalmazása
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
T. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
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6. TANANYAGEGYSÉG
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Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/6.2/1782-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka befejezése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszaállítja a munkahely típusrendjét
Dokumentálja az elvégzett feladatokat
Feljegyzi és jelzi a tapasztalt rendellenséget
Összehasonlítja teljesítményét a szakirodalomban jegyzett időnormákkal
Összehasonlítja az elhasznált ragasztóanyagok és oldószerek mennyiségét a
szakirodalomban jegyzett anyagnormákkal
Átadja a kész optikai testeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
E típus Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
E típus Munka- és környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok alkalmazása
T. szint Termékellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
56

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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506/1.0/1783-06

Tervezés és
előkészítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

506/1.1/1783-06
506/1.2/1783-06
506/1.3/1783-06
506/1.4/1783-06
506/1.5/1783-06
506/1.6/1783-06
506/1.7/1783-06
506/1.8/1783-06
506/1.9/1783-06
506/1.10/1783-06
506/1.11/1783-06
506/1.12/1783-06
506/1.13/1783-06
506/1.14/1783-06
506/1.15/1783-06
506/1.16/1783-06
506/1.17/1783-06
506/1.18/1783-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.1/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Testek ábrázolása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázoló geometria
C típus Testek ábrázolása
C típus Vázlatrajzok
C típus Az üveg műszaki rajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Üvegipari rajz készítése
3. szint Üvegipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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0
0
0
0
55
50
0
56
0
511
32
0
21
0
36
0
32
0
28

Általános tanulóképesség
Tervezés
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Szabadkézi vázlatrajz értelmezése 25%
Üvegműszakirajz készítése leírásból 25%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.2/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Testek ábrázolása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázoló geometria
C típus Testek ábrázolása
C típus Vázlatrajzok
C típus Az üveg műszaki rajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Üvegipari rajz készítése
3. szint Üvegipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Tervezés
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Szabadkézi vázlatrajz értelmezése 25%
Üvegműszakirajz készítése leírásból 25%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.3/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Testek ábrázolása 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázoló geometria
C típus Testek ábrázolása
C típus Vázlatrajzok
C típus Az üveg műszaki rajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Üvegipari rajz készítése
3. szint Üvegipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Tervezés
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Szabadkézi vázlatrajz értelmezése 25%
Üvegműszakirajz készítése leírásból 25%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
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Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.4/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai alapanyagok ismerete 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E típus Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Színkódok jelképek értelmezése
2. szint Piktogram jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.5/1783-06
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A tananyagelem megnevezése:
Szakmai rajzgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázoló geometria
C típus Testek ábrázolása
C típus Vázlatrajzok
C típus Az üveg műszaki rajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Üvegipari rajz készítése
3. szint Üvegipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Tervezés
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Szabadkézi vázlatrajz értelmezése 25%
Üvegműszakirajz készítése leírásból 25%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.6/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálati gyakorlatok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E típus Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
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E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Színkódok jelképek értelmezése
2. szint Piktogram jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.7/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai alapanyagok ismerete 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E típus Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Színkódok jelképek értelmezése
2. szint Piktogram jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.8/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálati gyakorlatok 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések
E típus Az üveges állapot létrejöttének okai, az üveges állapotot
E típus Optikai üvegek optikai, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságai
E típus Az üveggyártás szakmai feladatai az olvasztás és a formálás során
E típus Az üvegkatalógusokban megadott adatok
E típus Az üvegben keletkező inhomogenitás okai
E típus Az optikai elemek gyártásához felhasználható műanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Színkódok jelképek értelmezése
2. szint Piktogram jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Rugalmasság
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Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.9/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott számítási alapismeretek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki táblázatok, mértékegységek
C típus Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D típus Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
D típus A dioptriaértékek számítása
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
65

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.10/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott számítási gyakorlatok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki táblázatok, mértékegységek
C típus Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D típus Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
D típus A dioptriaértékek számítása
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.11/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott számítási alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki táblázatok, mértékegységek
C típus Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D típus Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
D típus A dioptriaértékek számítása
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
D típus A szférikus lencsék húrmagasságának, görbületi sugarának és középvastagságának,
fókusztávolságának számítása
D típus Előcsiszolási fokozatok számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.12/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott számítási gyakorlatok 2.
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki táblázatok, mértékegységek
C típus Műveleti ráhagyások, anyagnormák számítása
D típus Gazdaságos anyagfelhasználás számítása
D típus A dioptriaértékek számítása
D típus Prizmák eltérő szögeinek számítása
D típus A szférikus lencsék húrmagasságának, görbületi sugarának és középvastagságának,
fókusztávolságának számítása
D típus Előcsiszolási fokozatok számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.13/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszám-, gép- és eszközismeret 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
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Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csiszolás mint megmunkálási folyamat
C típus Csiszolási folyamat műveletek
C típus Csiszolóanyagok megválasztása
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.14/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszám-, gép- és eszközalkalmazás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csiszolás mint megmunkálási folyamat
C típus Csiszolási folyamat műveletek
C típus Csiszolóanyagok megválasztása
69

C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.15/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszám-, gép- és eszközismeret 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
C típus Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
C típus Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
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C típus Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.16/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszám-, gép- és eszközalkalmazás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
C típus Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
C típus Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
C típus Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
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3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.17/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszám-, gép- és eszközismeret 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Összehasonlítja az üvegalapanyag tulajdonságait a követelményekkel az öntési lap
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
C típus Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
C típus Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
C típus Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
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3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/1.18/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszám-, gép- és eszközalkalmazás 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges szerszámokat
Kiválasztja a szükséges mérőeszközöket
Kiválasztja a szükséges gépeket
Kiválasztja a szükséges segédeszközöket
Kiválasztja a szükséges segédanyagokat
Összehasonlítja az üvegalapanyag tulajdonságait a követelményekkel az öntési lap
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Megmunkáló és segédszerszámok rádiuszainak számítása
D típus A gyémántmaró forgástengelyének dőlésszög-számítása
D típus Forgácsolósebesség függvényében beállítandó fordulatszám számítása
E típus A műanyag és az üveg optikai elemek összehasonlítása
C típus Az optikai elemek rétegzéséhez felhasználható anyagok tulajdonságai
C típus Rögzítőanyagok és felhasználási módjuk
C típus Csiszoló- és a polírozóanyagok tulajdonságai, felhasználási területük
C típus Tisztító- és maratóanyagok tulajdonságai, megválasztásuk szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
73

3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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506/2.0/1783-06

Előírások és
szabályok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

506/2.1/1783-06
506/2.2/1783-06
506/2.3/1783-06
506/2.4/1783-06

12
0
18
0

0 0
0 24
0 0
0 24

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.1/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai szabályok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a az egyes technológiai folyamatok végzésére vonatkozó biztonsági
Alkalmazza az üvegalapanyagok és fémszerszámok tárolására, szállítására és
felhasználására vonatkozó előírásokat
Alkalmazza a tisztító-, oldó- és ragasztóanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
E típus Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
E típus Munkaterhelés és munkakörnyezet biztonsága
E típus Anyagok szállítása és tárolása
E típus Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
E típus Munka- és környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.2/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai szabályok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a az egyes technológiai folyamatok végzésére vonatkozó biztonsági
Alkalmazza az üvegalapanyagok és fémszerszámok tárolására, szállítására és
felhasználására vonatkozó előírásokat
Alkalmazza a tisztító-, oldó- és ragasztóanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
E típus Üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas tényezők
E típus Munkaterhelés és munkakörnyezet biztonsága
E típus Anyagok szállítása és tárolása
E típus Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
E típus Munka- és környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.3/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakörnyezet biztonsága 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkülöníti a veszélyes hulladékot
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Alkalmazza a tűzrendészeti előírásokat
Betartja a kommunikációs előírásokat
Elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelem
E típus A környezetvédelem jogi kérdései
E típus Elsősegélynyújtás
D típus Egyéni és kollektív védőeszközök
E típus Foglalkozási betegségek
E típus Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
E típus Munka- és környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/2.4/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakörnyezet biztonsága 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkülöníti a veszélyes hulladékot
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Alkalmazza a tűzrendészeti előírásokat
Betartja a kommunikációs előírásokat
Elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelem
E típus A környezetvédelem jogi kérdései
E típus Elsősegélynyújtás
D típus Egyéni és kollektív védőeszközök
E típus Foglalkozási betegségek
E típus Üvegipar környezetkárosító és -szennyező forrásai
E típus Munka- és környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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506/3.0/1783-06

Szerszámok
beszabályozása,
javítása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

506/3.1/1783-06
506/3.2/1783-06
506/3.3/1783-06
506/3.4/1783-06
506/3.5/1783-06
506/3.6/1783-06
506/3.7/1783-06
506/3.8/1783-06
506/3.9/1783-06
506/3.10/1783-06
506/3.11/1783-06
506/3.12/1783-06

20
0
20
0
12
0
15
0
9
0
9
0

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

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.1/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás ismeretei 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üveg darabolása
C típus Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A tömbragasztás műveletei és a ragasztás eszközei
C típus A tömbragasztáshoz alkalmazott ragasztóanyag
C típus A párhuzamcsiszolás műveletei
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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0
45
0
25
0
24
221
0
24
0
9
0
9

Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.2/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás alkalmazásai 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üveg darabolása
C típus Daraboláshoz alkalmazott szerszámok
C típus Daraboláshoz alkalmazott gépek és eszközök
C típus A tömbragasztás műveletei és a ragasztás eszközei
C típus A tömbragasztáshoz alkalmazott ragasztóanyag
C típus A párhuzamcsiszolás műveletei
C típus A párhuzamcsiszolás gépei és szerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.3/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás ismeretei 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás a műveletei
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolási és köszörülési eljárásai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus A rádiuszcsiszolás műveletei
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.4/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás alkalmazásai 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás a műveletei
C típus A gömbölyítés és a hengercsiszolás gépei és szerszámai
C típus Hengerfelületek csiszolási és köszörülési eljárásai
C típus Hengerfelületek csiszolásához és köszörüléséhez alkalmazott gépek és szerszámok
C típus A rádiuszcsiszolás műveletei
C típus Rádiuszcsiszolás gépei és szerszámai
C típus A munkadarabok felfogásmódjai a gyémántszerszámos köszörűgépre
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
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Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.5/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás ismeretei 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Javítja a központosító harangot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyémántszerszám kiválasztása és alkalmazása
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Munkadarabok szerszámra rögzítése
C típus Élletörések készítése
C típus Finomcsiszolás műveletei
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszológépek beállítása
C típus Központosság és külpontosság
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.6/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás alkalmazásai 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza, illetve elkészíti a csiszoló, leppelő, polírozó szerszámokat
Beszabályozza, illetve elkészíti az illesztőszerszámokat, tárcsákat
Beszabályozza, illetve elkészíti a sík és gömb próbaüvegeket
Beszabályozza a ragasztószerszámokat
Javítja a központosító harangot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyémántszerszám kiválasztása és alkalmazása
C típus A gyémántköszörűgépek, gyémántmarógépek beállítása
C típus Munkadarabok szerszámra rögzítése
C típus Élletörések készítése
C típus Finomcsiszolás műveletei
C típus Finomcsiszolás gépei és szerszámai
C típus Finomcsiszológépek beállítása
C típus A központosítás optikai és mechanikai műveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.7/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai ismeretek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
C típus Polírozás műveletei
C típus Polírozás gépei és szerszámai
C típus Polírozásnál alkalmazott hordozó- és polírozóanyag megválasztása
C típus A leszedés rögzítéstől függő műveletei
C típus Tisztítási eljárások
C típus Műveletközi és végtisztítás
C típus A próbaüveg, az etalon próbaüveg és gyártásellenőrzésre használt próbaüveg
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.8/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai eljárások 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdaságos anyagfelhasználás szempontjai
C típus Polírozás műveletei
C típus Polírozás gépei és szerszámai
C típus Polírozásnál alkalmazott hordozó- és polírozóanyag megválasztása
C típus A leszedés rögzítéstől függő műveletei
C típus Tisztítási eljárások
C típus Műveletközi és végtisztítás
C típus A próbaüveg, az etalon próbaüveg és gyártásellenőrzésre használt próbaüveg
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.9/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai ismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szférikus, a hengerfelületű (cilinderes), a tórikus felületű, a többfókuszú és a
prizmatikus szemüveglencsék
C típus A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
C típus A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
C típus A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
C típus A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
C típus A vákuumgőzölés műveletei
C típus A vákuumgőzölőgép alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.10/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai eljárások 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szférikus, a hengerfelületű (cilinderes), a tórikus felületű, a többfókuszú és a
prizmatikus szemüveglencsék
C típus A szemüveglencsegyártás anyagai, gépei és szerszámai
C típus A szemüveglencse alakjától és anyagától függő a gyártási műveletek
C típus A műanyag szemüveglencsék előállítása, az alkalmazott szerszámok, gépek
C típus A színes szemüveglencsék és az ipari védőüvegek bevonó eljárásai
C típus A vákuumgőzölés műveletei
C típus A vákuumgőzölőgép alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kitartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
506/3.11/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai ismeretek 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A jelfelvivő eljárások műveletei
C típus A jelfelvivő eljárások gépei és szerszámai
C típus A finomoptikai ragasztás műveletei
C típus A ragasztási eljárások műveletei
C típus Mérő és ellenőrző eszközök
C típus Mérés és mérési hibák
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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506/3.12/1783-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai eljárások 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a technológiai előírásokat
Alkalmazza a célgépek üzemeltetési szabályait
Alkalmazza a karbantartási előírásokat
Tanulmányozza a műszaki dokumentációt
Megtervezi a műveleti sorrendet
Technológiai számításokat végez
Számítógépes célprogramokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A jelfelvivő eljárások műveletei
C típus A jelfelvivő eljárások gépei és szerszámai
C típus A finomoptikai ragasztás műveletei
C típus A ragasztási eljárások műveletei
C típus Mérő és ellenőrző eszközök
C típus Mérés és mérési hibák
C típus Védőlakkok tulajdonságai, kész optikai testekhez alkalmazott lakkok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Csiszoláshoz szükséges gépek, szerszámok és segédeszközök
3. szint Csiszoláshoz szükséges segédanyagok
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hallás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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