SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
34 544 01
BÁNYAMŰVELŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a(z) 2011 évi CLXXXVII számú, törvény megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 544 01.
Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: VII. Bányászat
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában: Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (jó térlátás, hallás, erős fizikum stb)
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

Geológia, Bányaművelés

Szakvégzettségű mérnök, Műszaki tanár

Gépészeti tárgyak

Műszaki tanár, Mérnök

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
14,5 óra/hét

9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
23 óra/hét
Ögy
11. évfolyam
23 óra/hét
Összesen:
évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31,5 óra/hét

1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
31,5 óra/hét
Összesen:

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
713 óra/év
2343 óra
éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1134 óra/év
160 óra
977 óra/év
2271 óra

2.

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
791 óra/év
2853 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1085 óra/év
2505 óra

35 óra/hét

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként

Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

e

gy

5

9,5

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

8

15

140

Összesen

ögy

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

3,5

19,5

14,5

17

140

14,5

23,0

23,0
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10162-12 Gépészeti
alapfeladatok követelmény
modul

10199-12

Termelési

3.

e

gy

4

27,5

31,5

Foglalkoztatás II.

10196-12Bányászati
alapismeretek

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

Geológia
Gépelemek, ált. géptan
Bányászati termelő gépek
Szakrajz
Gépészeti alapismeretek
Bányászati kiszolgálógépek
Bányaművelés e.
Bánya villamosságtan e
Anyagismeret
Fémipari alapképzés
Villamos alapképzés
Bányászati alapismeretek
Bányaipari szakmai gyakorlat

ögy

2. évfolyam

1
2

31,5

1
2
2
1

2
1
2

2
2
3
1

2
3
1
1

1
4,5
2
1
15

19,5

4,5
2
1
7,5

27,5

feladatok

követelmény
modul

Elsősegélynyújtás
Munka és körny. Védelem

0,5
0,5

0,5
0,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

2. évfolyam

Összesen

Összesen

1019612Bányászati
alapismeretek

11497-12
11499-12
Foglalkoztatás Foglalkoztatás
I.
II.

A szakképesítésre
vonatkozó:

e

gy

180

342

Összesen

522

ögy

140

e

gy

288

540

828

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel)

364 óra (14,9%)

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Geológia
Bevezető
Földtan
Földtörténet
Ásványtan
Magyaro. Teleptana

1794 óra (85,1%)
0
0

5.

0

0

0

0

0

0

36
2
4
4
6
8

0

0

0

ögy

140

Összesen

e

gy

e

gy

111

651

512

612

762

15
3
4
4
4
62
8
10
24
20
0

2392

0

0

0

15
3
4
4
4
62
8
10
24
20
36
2
4
4
6
8

1124

ögy

160

e

gy

124

852

976

2260

80 óra (33,3%)
16
4
4
4
4
64
10
10
24
20
36
2
4
4
6
8

0 óra (66,7%)
0
0

0

0

0

0

0

0

0

16
4
4
4
4
64
10
10
24
20
36
2
4
4
6
8

Ásványkutatás
Vízgazdálkodás
Gépelemek, ált. géptan
Bevezetés
Kötőelemek
Csövek
Csőszerelvények
Forgócsapok
tengelykapcsolók
hajtási módok
Emelő gépek
Munkahelyi kisgépek
ismétlések
Bányászati termelőgépek
Homloki jövesztő gépek
Vágathajtó gépek
Biztosító szerkezetek
Rakodó gépek
Nagynyomású szivattyúk

6
6
72
4
8
6
4
6
12
12
4
10
6

Szakrajz
Síkmértan, vetületek
Axonometria
Metszetek
Gépelemek
Mérőszámos ábrázolás
Terepfelületek
Bányatérképek
Biztosító berendezések
Villamos jelek
Gépészeti alapismeretek
Szerelés, karbantartás
Rakodás, szállítás

36
5
2
4
6
7
6
4
1
1
0

6.

0

0

0

0

0

72
20
15
15
10
12

0

0

0

0

0

0

0

0

72
12
10

0

0

0

0

6
6
72
4
8
6
4
6
12
12
4
10
6
72
10
12
10
12
14

6
6
72
4
8
6
4
6
12
12
4
10
6
72
10
12
10
12
14

36
5
2
4
6
7
6
4
1
1
72
12
10

36
5
2
4
6
7
6
4
1
1
0

0

0

0

0

0

0

0

72
12
10

0

0

6
6
72
4
8
6
4
6
12
12
4
10
6
72
010
12
10
10
14

36
5
2
4
6
7
6
4
1
1
72
12
10

10162-12 Gépészeti alapfeladatok követelmény modul

Jövesztő-fúró gépek
Szellőztetők, szivattyúk
Hevederes szállító berendezések
Fejtési gépek
Bányászati kiszolgáló gépek
Bányaszállító gépek
Aknaszállítógépek
Szellőztető gépek
Szivattyúk
Bányaművelés e..
B. építés
B. mezők előkészítése
Kőzetek-gépek összhangja
B. szellőztetés
B. világítás
B. biztosítás
Vágathajtási techn.
Fejtések fajtái
B. fenntartás
Aknamélyítés trechnológiája
Bánya villamosságtan
Bevezetés, alapok
Trafók
Egyenáramú gépek
Szinkron és aszinkron motorok
Vezeték hálózatok
Érintésvédelem
ismétlések
Anyagismeret
Fémek szerkezete és ötvözői
Hőkezelés
Mű és egyéb anyagok
Villamos vezetők és szigetelők
Köszörűk

12
12
10
16
0

0

0

36
2
2
3
4
1

7.

0

72
18
18
20
16
108
10
13
5
15
5
15
15
20
5
5
36
4
6
4
8
4
8
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12
12
10
16
72
18
18
20
16
108
10
13
5
15
5
15
15
20
5
5
36
4
6
4
8
4
8
2
36
2
2
3
4
1

0

108
10
13
5
15
5
15
15
20
5
5
36
4
6
4
8
4
8
2
36
2
2
3
4
1

12
12
10
16
0

0

0

62
16
16
18
12
0

0

0

0

0

0

0

0

12
12
10
16
62
16
16
18
12
108
10
13
5
15
5
15
15
20
5
5
36
4
6
4
8
4
8
2
36
2
2
3
4
1

Termelési
10199-12
követelmény
feladatok
modul

Hőszigetelők, korrózióvédő és tömítők
Építőanyagok
Képlékeny alakítás
Öntés
Forrasztás és hegesztés
Fémipari alapképzés
Mérés rajzolás
Kalapács használata
Fűrészelés, nyírás,
Reszelés
Fúrás
Csavarmenetek
Köszörülés
Szegecselés
Forrasztás, hegesztés
Villamos alapképzés
Alapgyakorlatok
Vill. Forgó gépek
Trafók
Érintésvédelem
B. világítás
feszültség szintek és halózataik
Bányászati alapismeretek
Bányászati létesítmények bemutatása
Bányagép szakmai gyakorlat
Tanmunkahelyi gyakorlat
Bányaművelési szakmai gyakorlat
Üzemi szakmai gyak
Elsősegélynyújtás
Alapszabályok, kötözők
Sérülések ellátása
Tömeges balesetnél teendők
Munka és körny. Védelem
Munkabiztonság

2
2
4
4
12
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162
10
10
14
10
18
16
16
14
54
72
10
10
10
14
14
14
36
36
0

0

0

0

0

0

540
540
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16
5
5
6
15
5

651
651
0

0

0

8.

0

0

2
2
4
4
12
162
10
10
14
10
18
16
16
14
54
72
10
10
10
14
14
14
36
36
540
540
651
651
16
5
5
6
15
5

2
2
4
4
12
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16
5
5
6
15
5

852
852
0

0

0
0

162
10
10
14
10
18
16
16
14
54
72
10
10
10
14
14
14
36
36
270
270

0

0

2
2
4
4
12
162
10
10
14
10
18
16
16
14
54
72
10
10
10
14
14
14
36
36
270
270
852
852
16
5
5
6
15
5

Tűzvédelem
Környezetvéd
Osztályfőnöki
Nyári összevont gyakorlat

5
5

5
5

5
5
31

36
140

140

280

160

5
5
67
160

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

9.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

10.

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

11.

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/16 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
3 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási
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Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

során

alkalmazható

tanulói

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései

x
x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések megértése,
illetve azokra való reagálás egyszerű
mondatokban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
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x

x

x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/64 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre
vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban
történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá
válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a
munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére,
valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra/10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a
3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket,
illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
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A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető
társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz
alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának
képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv
szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
20 óra/20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
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2.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x

2.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

során

alkalmazható

tanulói

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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20.

A
10196-12 azonosító számú
Bányászati alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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FELADATOK
Ásványok, kőzetek elemzése
Teleptani ismeretek
Őslények felismerése
Geofizikai elemzések
Egyszerű szerkezetek felismerése
Gépészeti alapmérések ismerete
Gépészeti alapfogalmak ismerete
SZAKMAI ISMERETEK
Alapfokú számítógép kezelés
Természetes terepaladtok felismerése
Tömegadatok számítása
Alkalmazza az alapvető gépeket
Ismerje gépeinek szerkezeti elemeit, javítását
Egyszerű karbantartási feladatok elvégzése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Felhasználói szintű számítógép ismeretek
Terepvázlatok, helyszínrajzok elemzése
Információ források kezelése
Szakmai nyelv használata, szóban,írásban
Alapvető számolási feladatok végrehajtása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Következtetési készség
Térlátás
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Alapvető kommunikációs képesség
Véleménykülönbségek elfogadása
Irányíthatóság
Összeférhetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Következtetési képesség
Logikus gondolkodásmód
Lényeglátás
Biztonsági szemlélek

22.

Gépelemek, géptan

Geológia

A 10194-12 azonosító számú Bányagépek működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

3. Geológia tantárgy

36 óra/36 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

3.1. A tantárgy tanításának célja
Az emberiség számára fontos ásványi nyersanyagok elhelyezkedésének,
hozzáférhetőségének kutatása és a kitermelés segítése a saját módszereivel, tudományos
és gyakorlati eredményeivel.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Földrajz, Fizika, Matematika, Biológia, Magyar nyelv
3.3. Témakörök
3.3.1.
Bevezető
2 óra/2 óra
- A geológia fogalma, felosztása és témakörei
- Az ásványok, kőzetek, az élet és minden természeti objektumféleség keletkezése
- A fentiek jelentősége az emberiség számára
3.3.2.
-

-

Földtani erők
A földet építő elemek
A korai és mai hatások, működés
Az átalakulásokat létrehozó erők, elméletek
A lemez tektonika

2 óra/2 óra

3.3.3.
Földtörténet
- A korszakok megnevezése és sorrendje
- Jellemző morfológiai, légköri, földrajzi és élettani változásaik

2 óra/2 óra

3.3.4.
Ásványtan
Ásványok jellegzetességei
Kristálytan
Az ásványok besorolása, felosztása
Jelentőségük a bányászatra és a társadalomra

8 óra/8 óra

3.3.5.
Kőzettan és teleptan
6 óra/6 óra
A kőzetek jellemző, keletkezésük, származásuk
A telepek, tömzsök, torlaszok, telérek stb keletkezésük, anyagaik és fajtáik
A hasznosítható előfordulások fajtái és jelentőségük
Az érc ásvány és szervez anyagú előfordulások jellemzői és ismertetése
3.3.6.
Magyarország teleptana
Érc előfordulásaink
Széntelepeink
Kőolaj és földgáztelepeink
Nem fémes ásvány előfordulásaink
Meleg vizeink

6 óra/6 óra

3.3.7.
Ásványi nyersanyagok kutatása
A kutatás feltételei, előzetes elméleti meghatározása

6 óra/6 óra
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Az alkalmazott társtudományok, geofizika, optika, radiológia, kémia, földrajz stb
szerepe a kutatásban.
3.3.8.
Vízgazdálkodás
Felszíni és rétegvizeink mennyisége és minősége
A minőség megőrzésének és javításának feladatai
Készletgazdálkodás és megőrzés
Vízmérések és hozamok számítása

4 óra/4 óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Geológia szaktanterem, bánya
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Előadás,magyarázat
Megbeszélés
Ellenőrzés

1.
2.
3.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
X

X

3.5.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

osztály
X

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Térképek,szelvények,képek
Mintadarabok
Írásos és szóbeli

alkalmazható

tanulói

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x

24.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

25.

8.2.
8.3.

Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat

x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Gépelemek, tantárgy

72 óra/72 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

4.1. A tantárgy tanításának célja
A hazai bányagépesítés áttekintése mellett az alapozó feladatok megismertetésével a
termelésnövekedés és a gépészeti szaktudás összefüggéseinek megismerése
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, kémia, magyar nyelv és irodalom
4.3. Témakörök
4.3.1.
Bevezetés, gépészeti alapismeretek
4 óra/4 óra
A gépek szerepe, anyagaik, hajtóanyagaik, folyamataik, termékeik, javításuk,
karbantartásuk.
4.3.2.
Kötőelemek
Ékek, reteszek, gyűrűk, biztosítások, alátétek, stb.

2 óra/2 óra

4.3.3.
Csavarok
4 óra/4 óra
Menet keletkezése, méretei, orsó és anyacsavarok, fém és faipari szabványok, stb.
Menetfajták, átszámolási módjuk, metrikus csavarok jellemzői.
Csavarok típusai (kötőcsavarok, tőcsavarok)
Különleges csavarok és csavarbiztosítások
4.3.4.
Szegecsek
Szegecsek fajtái, kötési módjai, anyagaik, hőmérsékletük, stb.
Műveletének folyamata

2 óra/2 óra

4.3.5.
Csövek, csőidomok,
Alkalmazási területük
Csövek fajtái
Öv csövek és kötési módjai
Acél csövek és kötési módjai
Idomdarabok és alkalmazásai
Műanyagcsövek és egyéb fémcsövek kötési módjai,alkalmazásai

6 óra/6 óra

4.3.6.
Csőszerelvények
Tolózárak
Szelepek
Csapok, fajtái és szerelésük

4 óra/4 óra

4.3.7.
Forgócsapok
Végcsap, támasztócsap, hordozócsap, a megtámasztás helye.

6 óra/6 óra

26.

Tengelyek fajtái
Csapágyak
Siklócsapágyak és alkalmazási területük
Gördülőcsapágyak fajtái alkalmazásuk
Csapágyak kenése
12 óra/12 óra

4.3.8.
Tengelykapcsolók
Merev kapcsolók (Tokos, tárcsás)
Rugalmas kapcsolók (körmös, bőrdugós, kardáncsuklós)
Súrlódó kapcsoló (rugórendszer, oldható alkalmazás)
Hidraulikus tengelykapcsolók

4.3.9.
Hajtási módok
12 óra/12 óra
Szíjhajtás elmélete, fajtái (lapos és égszíj)
Szíjtárcsák
Kötélhajtás
Dörzskerékhajtás
Fogaskerékhajtás (elnevezések,főpontok,gördülőkörök,osztás modul stb)
Fogaskerekek fajtái ( egyenes, ferde, kúp és nyílt fogazású, és hajtási módjai)
4.3.10.
Emelő gépelemek
Szállítólánc
Szemes lánc, lánckerék, hevederes lánc, Ewart-lánc, Stolc-lánc
Drótkötelek és kötéldobok
Emelők, csigák, csigasorok, csörlők

4 óra/4 óra

4.3.11.
Munkahelyi szerszámok,
Fejtőkalapácsok
Fúrógépek
Fúróberendezések
Fúró támok, fúrási segédeszközök
Védőeszközök
4.3.12.

10 óra/10 óra

Ismétlések

6 óra/6 óra

5. Gépészeti alapismeretek gy.

72óra/72óra

5.1.1.
Gépek szerelése és karbantartása
12óra/12óra
Bányagépeken található gépelemek szerelése, kialakításuk alapján
Csavarok, csavarkötések
Ék és reteszkötések,
Csőkötések, csatlakozások csőbilincsek
Lendkerekek, csapágyak, fogaskerekek, áttételek szerelése
Szíj, lánc és csigahajtások szerelése
Munkavédelmi előírások
5.1.2 Rakodó és szállítógépek
Kötött pályán és szabad útvonalon mozgó rakodó berendezések

27.

10 óra/10óra

Csillék, csillepályák
Hevederes és láncos, függő sínpályás berendezések (teher és személyszállítás)
Kenési és karbantartási feladatok,
Energiaellátásuk és csatlakoztatásuk
Munkavédelmi előírások
5.1.3 Fejtőkalapács, fúrógépek,

12 óra/12óra

Szerelésük és karbantartásuk,
Energiaellátásuk (villany, sűrített levegő), biztonsági megoldás.
Műszaki állapot és működésellenőrzés, hibás, kopott, törött alkatrészek vizsgálata
Fúrószerszámok, csatlakoztatásuk az energia forráshoz.
A fúrás eszközei, berendezései.
Fúrószárak, rudazatok, fúrókoronák ( be és kiszerelésük)
Fúró támok, ill. kocsik, szerkezetük és kezelésük
Sűrített levegő csővezetéke, csatlakozásuk, elosztók, kenőtartályok.
Önjáró és vontatott fúró kocsik
Rakodó gépekre szerelhető fúróberendezések beállítása és működtetése
(mechanikus vagy hidraulikus szerkezettel)
5.1.4 Szellőztetőgépek, szivattyúk

12 óra/12 óra

Szellőztetőgépek típusai, szerelése, karbantartása
Szivattyúk típusai, szerelésük, meghibásodási lehetőségeik, karbantartásuk
Csővezetékrendszerek és szerelvényeik
Nehéz tárgyak szerelése, mozgatása,
Munkavédelmi előírások
5.1.5 Szállítóberendezések

10 óra/10 óra

Hevederes szállítóberendezések, részei, keretek, felfüggesztésük, kifeszítésük
Hevederek összekapcsolása, beállítása, terelése.
Csúszás, félrehordás megakadályozása.
Görgők cseréje, heveder tisztító és adagoló (surrantó) szerkezet
Hajtómű ki és beszerelése, csapágyak, dobfelület.
Műszaki állapot ellenőrzése, karbantartása.
Munkavédelmi előírások.
5.1.6 Fejtések gépei

16 óra/16 óra

Mechanikus és hidraulikus támok és pajzsok szerelése és karbantartása
Fejtési jövesztő berendezések, szerelésük karbantartásuk, ellenőrzésük, kenési
feladatok ellátása, a marótárcsák vizsgálata, a kések cseréje, vontatás ellenőrzés.
Tömítetlenség elhárítása stb.
Gépészeti feladatokban történő aktív közreműködés a bánya működési igényei
szerint.

28.

A
10194-12 azonosító számú
Bányagépek működtetése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

29.

4. Bányászati termelő gépek e. tantárgy

72 óra/72 óra*

* Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül
4.1

a. A tantárgy tanításának célja
Az oktatás alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók bányászati-gépészeti
gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését. A tanulók ismerjék meg az
egyes bányászati termelőgépeket, a kiszolgálókat, azok csoportosítását,
működését és kezelését.
b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
4.2
Matematika, Fizika
4.3

4.3.1

Témakörök
Fejtési jövesztő gépek
20 óra/ 20 óra
A kőzetek tulajdonságaival összhangban kiválasztott technológiák.
Lágy , könnyen aprózódó szenek, agyagmárgák esetén marótárcsa.
A tárcsa mozgatása hidraulikus emelővel (himba).
A tárcsa spirál szerkezetének kialakítása a rakodási hatásfok javítására.
A kések alakja, befogása, acélminősége, (radiális, tangenciális, átmeneti).
A tárcsák száma, egy és kettő, mérete a telep vastagságának függvénye.
A vonszoló szerkezet kialakítása, láncos, fogasléces.
Gyaluk: könnyen aprózódó kőzeteknél, a kijövesztett alsó szelet fölötti rész
gravitációs, kézi, vagy kisgépi jövesztése.
Réselő gép: a működési elvének ismertetése, a fogásmélység, a résvastagság, a
kések beépítésének módja, a meghajtás és áttétel ismerete.

4.3.2

Vágathajtás
15 óra/ 15 óra
A jövesztő gép működési elve. Marófejjel ellátott, hidraulikus hajtású gépek.
Mozgása lánctalpakon, szintén hidraulikus hajtás.
Kemény kőzetekben fúrógép és robbantás.
A fúrókocsi mozgása és működése.
Biztosítási formák és anyagok, kiválasztásuk elvei.

4.3.3 Hidraulikus működés
27 óra/ 27 óra
Az egységek mozgatása és előfeszítése 140bar nyomáson, ennek szivattyú
megoldása. (Dugattyús, olajemulzióval.)
Ezen nyomáshoz tartozó tömlők, szelepek, zárószerkezetek, tömítő gyűrűk,
biztosító villák, stb.
Az egységek mozgatása, előre és függőlegesen.
A vontató hengerek kéthatású működési elve.

30.

A láncos vonszoló mozgatása.
A hidraulikus támok, keretek és pajzsok elvi működése.
4.3.4 Rakodó gépek
10óra/10óra
Rakodó tárcsa, oldal ürítős és harácsoló karos, ill. kanalas konstrukciók.
A rakodás (szinte mindig) láncos vonszolóra.
.
.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Gépműhely, bánya
4.4. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

Tanterem, tanműhely
4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Előadás, magyarázat
Szemléltetés
Kooperatív tanulás
Kiselőadás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X

csoport

osztály
X
X

X
X

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

31.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Gépalkatrészek
Képek, rajzok
Prospektusok
Tankönyvből

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Jegyzetelés
Jegyzet, vélemény
Következtetések

Jegyzet, következtetés
Megoldás elkészítése

Regyzet

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Bányászati kiszolgáló gépek
5.1. Fizika, matematika.

72óra/62óra

32.

A tárgy célja
A termelés zavartalan folytatásához szükséges kiszolgáló folyamatok gépeinek megismerése.
Témakörök:
Bányaszállító gépek
18óra/15óra
A nagy termelési volumen felszínre küldésének legcélszerűbb berendezése a gumihevederes
szállítószalag működése.
A meghajtó mű szerkezete, a hajtódobok burkolata, átmérője, szélessége, a hajtás áttétel
rendszere, a heveder szélessége, belső szerkezete, ragasztásának módja, stb.
A végdob szerkezete, (hajtott, vagy nem,) a feszítés megoldása (gravitációs, rúgós, vagy
feszítő motor). A heveder sebessége, szállító kapacitása.
Aknaszállító berendezés
18óra/15óra
Lejtős aknában csille, vagy gumiheveder,
Függőleges aknában több szinte kasok csillével, vagy bödön (szkip) szállítás.
Az akna szállítógépe: dobos, vagy Keope tárcsás, esetleg mini Koepe.
A szállító kötelek, befogó szerkezetek, csévélések, mélység jelzők, sebesség, fékrendszerek,
stb. ismerete.
Az aknaszállítás alkatrészeinek túlméretezése személy és teherszállításnál.
Szellőztető gépek
20óra/18óra
Fő és segédszellőztetők beépítve, szerkezetük, légszállításuk, depressziójuk, illesztésük a
bánya ellenállásához és szelvényeihez.
Alapozásuk, lapátozásuk, (radiális, axiális), a tengely és a légszállítás irányszöge.
A lapátok szögének állíthatósága a terhelés függvényében.
Munkahelyi légcső ventilátorok. Szívó, vagy nyomó üzemeltetés.
Szivattyúk
16óra/14óra
A fő víztelenítés és az átemelés berendezései.
a szivattyúk fajtái (centrifugál, spirál, axiál, stb. A víz irányváltozásai a gépben.
A csőrendszer kialakítása, nyomástűrése, szerelvényei, tartói, kapacitása, falvastagsága,
anyaga, kötései, tömítései, stb.
Az átemelő búvár szivattyúk szerkezete és működése. Az áramellátás biztosítása.
A tanítás és tanulói módszerek megegyeznek az előbbiekkel.
A tanulói módszerfejlesztés szintén. A használandó szerszámok, tárgyak, demonstrációs
eszközök szinte valamennyi műszaki tárgynál hasonlóak, lényegi eltérés nélkül.
6. Bányaműveléstan tantárgy
*

108 óra/108óra

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

c. A tantárgy tanításának célja
A bánya kiépítését (aknák, tárók, rakodók) a bányamezők feltárását, fejtések előkészítését
és az értékes termelvény jövesztését, rakodását és kiszállítását tanítja. A vágathajtások
során az áthúzó szellőztetés megvalósítását és a műveléshez szükséges segédanyagok,
(biztosító berendezések, bányagépek, szállítópálya alkatrészek stb.) leszállítására
alkalmas vágatok kialakítására is vonatkozik.
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d. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika, Fizika, Kémia. Ezt a 6. (nem 7.) Bányaműveléstan tárgyat a 10196-12
Bányászati alapismeretek modulhoz kérem áttelepíteni. Elnézést kérek, de én, vagy a
gépem erre képtelen, ahogyan a 6. ponthoz sem tudom visszatenni.

i.

e. Témakörök
Bányaépítés
( 10. évfolyam anyaga).
10 óra/10 óra
Az értékes ásványkincs megközelítésére szolgáló külszínről a föld alá vezető
bányatérségek kialakítása. Legjellemzőbb változatai a függőleges és lejtős akna, alés feltáró.
Az akna alatti szállító vágatók, a fő vízmentesítés telepei. Az említett vágatok
szelvényméretének és biztosító szerkezetének megismerése, a teljes építési
technológia meghatározása.
A külszíni aknaudvar épületeinek, közlekedésének, raktárainak, szociális
létesítményeinek megismerése.
Az aknák kiépítésének technológiái, (jövesztés, rakodás, ideiglenes és végleges
biztosítás, tartozékainak beszerelése, a szelvényéből jövesztett anyag ki-, a szerelési
anyagok beszállítása), fajtái (függőleges, lejtős, táró), funkcióik, veszélyforrásaik,
szerelvényeik, közlekedésének és szállításának megismerése.
A földalatti aknarakodó kialakítása. A nagy szelvényű bányatérségek miatti
különleges technológiák és megoldások megismerése.
A téma szorosan kapcsolódik az alagutak építéséhez, ezért azok ismertetése.

ii.

Bányamezők és fejtési mezők előkészítése
13 óra/ 13 óra
A feltáró bányatérségekhez kapcsolódóan a célszerűen tagolt bányamező részeinek,
fejtési mezőknek a művelésre történő előkészítésére szolgáló vágatok kihajtása.
Fontos a szelvények meghatározása, a biztosító szerkezetek kiválasztása a mérhető és
valószínű terhelés függvényében.
A vágathajtás technológiájának kialakítása, milyen méretű és formájú szelvény,
milyen tartók kerülnek beépítésre, milyen gyakorisággal (0,3-2,0 m), egyéb célok.
A szállítóberendezések típusai, járó osztályok, búvó fülkék, tároló helyek.
A jövesztés és rakodás módja, gépei, azok működési elve, a jövesztő fejek kialakítása
és teljesítményeik.
A szállító berendezések működési elvei, teljesítményeik.

iii.

A kőzetek és gépek összhangja
5 óra/5 óra
Az értékes kőzetréteg és annak kísérő rétegei függvényében kell meghatározni a
jövesztés és rakodás módját, kiválasztani gépi berendezéseit és az ezekhez
kapcsolódó csúcsra méretezett szállító berendezés beépítését.
A kőzetek vizsgálata, keménységük, szívósságuk, koptató hatásuk, szemcse
eloszlásuk, repedezettségük, azok irányai, sűrűségük, (fajsúlyuk), az előfordulás
méretei, az üregnyitás méretei, stb.
A gépek tervezési és kiválasztási szempontjai. A mozgató talp és a jövesztő fej
anyaga, az alkalmazott acél ötvözete, szerkezete, a kések és befogások kialakítása, a
termelési és villamos teljesítmény.
Karbantartásuk és javításuk szervezése.
Bányaszellőztetés
15 óra/ 15 óra
A bánya főszellőztetésének ( szívó, nyomó, vegyes) megismerése.

iv.

34.

A légosztályok áramlástani rendszerének áttekintése, a segédventillátorok
működésének tanulmányozása, alkalmasságának eldöntése.
A legfontosabb bányagázok (metán, szándioxid, szénmonoxid, nitrozus gázok,
kénhidrogén) mérésének ismerete és amelyiket lehet, azt érzékszervekkel történő
felismerése. 11.évfolyam következik.
Az önmentő készülék használatának szabályai.
A főbehúzó és főkihúzó vágatok jellemzői, az ezekben végzendő mérések.
A légosztályok fogalma. A be és kihúzó vágatainak mérése.
A munkahelyek szellőztetési szabályai. Áthúzó és külön szellőztetett térségek.
Külön és áthúzó szellőztetésű térségekben a metán koncentráció megengedett értékei
különböző besorolású bányákban. Dőlésben felfelé és lefelé, fúvó és szívó esetben.
v.

Bányavilágítás
5 óra/5 óra
A kisméretű szelvények és a szelvényeket gyakran elfoglaló anyagféleségek,
valamint a csúszós egyenetlen talp miatti világítási feladatok.
A talp síkjában mérhető fényerősség.
A világítás központi (48V) és egyéni (személyes) igényei.
A munkavégzés világítási követelményei.
A modern fényvisszaverő anyagok használati lehetősége, ennek biztonságtechnikai
előírásai.

vi.

Bányabiztosítás
15 óra/15 óra
A bánya valamennyi térségének biztosítási előírásai. A kialakítás és működtetés
során a biztosítás műveletének leírása a technológiai utasításban.
(támok, gyűrűk, ácsolatok beépítése, sűrűsége, előfeszítése és konvergenciájának
mérése, vagy megítélése tapasztalati úton.).

vii.

Vágathajtási technológiák

15 óra/15 óra

A bánya-, vagy fejtési mező előkészítésére a vágatok helyének kijelölése.
A kőzetek tulajdonságainak, szilárdságának, a mélységnek és a feszültségeknek
szerepe a jövesztési, rakodási és biztosítási mód kiválasztásában.
Robbantásos jövesztés technológiája: fúrás, betöltés, robbantás, ellenőrzés, rakodás,
biztosítás.
Gépi jövesztés, rakodás (általában egy gépcsoport), kiszállítás, biztosítás.
Biztosítási módok: faácsolat, TH gyűrű, kapuív, moll, lőtt betonháló, torkrétozás.
Különleges vágathajtások, alagút, metró, stb. hajtása.
viii.

A fejtések fajtái
20 óra/20 óra
A vágatokkal meghatározott fejtés elhelyezkedésének megfelelően azok biztosító
szerkezetekkel, jövesztő géppel, szállítóberendezéssel, világítással, sűrített levegővel,
esetleg vízátemelő szivattyúval történő beszerelése.
A fejtés működtetése a technológiában megadott utasítások szerint.
A kamra-, a pillér-, a front-, a tömzs-, a magazin, a főte-, és talp pászta fejtések
művelési elvei.
A fő műveletcsoportok a fejtésekben. (biztosítási, jövesztési, rakodási, szállítási és
felhagyási módok.)
A felhagyás fontosabb módszerei. (omlasztás, tömedékelés, száraz, nedves,
provokáció robbantással.)

35.

ix.

Bányafenntartás
5 óra/5 óra
A tartós használatra létesített bányatérségek biztosítási módjának kiválasztása.
A fenntartás szükségessége, az átdolgozás módjai, folyamatai, célja.
Az átdolgozás művelete más tevékenységgel párhuzamosan, pl. szalagvágat
fenntartása. Az ilyenkor szükséges szabályozás és szervezés.

x.

Aknamélyítés
5 óra/ óra
A lejtős aknák kialakítása a nagyszelvényű vágatok kiképzésének módszerével.
A függőleges akna mélyítésének módszerei.
A képzés során ki kell térni a folyamatok sorba kötésével történő munkákra (a talp
jövesztése, felrakása, az anyag kiszállítása, a falazati láb kialakítása, a biztosító
szerkezetek beépítése, a szükséges szerelvények behosszabbítása)
A párhuzamos aknamélyítés egyik ága: a jövesztés, rakodás és kiszállítás, a másik
ágon a biztosítás (a falazati láb fontossága), és a szükséges szerelvények
meghosszabbítása.
A két munkahelyet elkülönítő padozat építésének szabályai.

f. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az elméleti ismeretekhez szaktanterem, a gyakorlatokhoz mindenképpen bányában, vagy
ahhoz kötött munkahelyen.
g. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Előadás, magyarázat
Közös értékelés
Folyamat leírása
Technológiák ismertetése
Gyakorlati tevékenység
Munkafolyamat
megtekintése
Szerszámok használata

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
X

X
X
X

X

1.
1.1.

X

X

Rajzok, képek
Szakrajzok, prospektusok
Dolgozatírás eszközei
Folyamatábra
Helyszíni munkavégzés
Helyszíni bejárás

X

Munkahelyi tevékenység

X

ii. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

osztály
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

során

alkalmazható

tanulói

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Üzemeltetési tevékenységek körében
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x
x

x

x
x
x

x

x

6.1.
6.2.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x
x

h. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Szakrajz tantárgy

36 óra/36 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

6.1 A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a szakmunkás munkakörhöz használatos műszaki rajzok
készítését, a rajzok szabványait, a kivitelezés módjait. Rajkészítés legyen esztétikus,
igényes, váljék szokásává a pontosság és a rendszeretet.
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, Matematika, Magyar, Rajz
6.3.Témakörök
6.3.A.
Bevezet, síkmértan
3óra/3 óra
Szabványírás, vonalfajták, méretek jelölése.
Sokszögek szerkesztése, síklapú testek fajtái, forgásfelületek, meridián, egyenlítő
kőr, párhuzamos körök, ellipszis, hiperbola, parabola, általános görbe szerkesztése.
6.3.B.
Vetületi ábrázolás
Pontok, egyenesek, síkok, adott síkon egyenesek és pontok ábrázolása
Képsíkok rendszere, több nézet ábrázolása..

2 óra/2 óra

6.3.C.
Axonometrikus ábrázolás
2 óra/2 óra
Axonometrikus kép keletkezése, jelentősége, lényege.
Az egy-, kettő méretű és ferdeszögű axonometria. Hasáb és henger axonometrikus
képe.
6.3.D.
Metszetek
4 óra/4 óra
Egyszerű, teljes, lépcsős, kiterített és fél metszet fél nézet rajzolása.
Méretezés, méretháló, felületi érdesség, tűréshatárok jelölése és lényege.
6.3.E.
Gépelemek
6 óra/6 óra
Jelképek, (bányászati, gépészeti, építészeti, stb.) jelölése.
Csavarmenetek, csavarok, szegecsek, csövek, csőkötések, szerelvények, ékek,
hegesztések, forrasztások jelölt ábrázolása.
Mérőszámos ábrázolás
7 óra/7 óra
Alapszerkesztések, graduálás, illesztő pont, lejtőszög meghatározása, rézsű, stb.
Szintsíkok, dőlés és csapásvonalak, magassági szintek, pontok.
Egymást metsző egyenesek ábrázolása.
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6.3.F.
Terepfelületek
6 óra/6 óra
Terepfelületek ábrázolása, csúcsok, szintek, mélypont, nyeregfelület, magasított
topográfiai szelvények.
6.3.G.
Bányatérképek
4 óra/4óra
Fajtái, (geológiai, művelési, szellőztetési, szállítási, stb.) jelei, koordináta rendszere,
(önálló, országos). Magassági és vízszintes koordináták értelmezése, megadása,
leolvasása (hagyományosan és digitális térképen)
6.3.H.
Biztosító berendezések
1 óra/1 óra
Bányaterek szelvényezése, biztosító szerkezetek jelölése, falazatok.
6.3.I.
Villamos jelek
1 óra/1 óra
Kapcsolási és áram utas rajzok. Hálózatok vezetése, feszültség szintjei, érszáma,
azok átmérője. Biztosítók, relék, földelések, szakaszolók, stb. jelei.

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakrajztanterem
6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, bemutatás, önálló szerkesztési és rajzolási tevékenység.
6.5.A. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Bemutatás,
szerkesztéssel
Magyarázat
Ellenőrzés

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

csoport

Íróeszközök,vonalzók,rajzlapok
stb.

x
x

x
x

x

6.5.B. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

x
x
x

x
x
x

6.6.A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Bánya-villamosságtan tantárgy

36 óra/36

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

a. A tantárgy tanításának célja
A bányászatban használt és a bányászattal szorosabb kapcsolatban lévő villamos gépek és
egyéb villamos berendezések működési elvének, alkalmazási lehetőségének és módjainak
megismerése. Meg kell ismernie az érintésvédelem műszaki megoldásait a villamos
munkavédelmi és biztonsági előírásokat.
b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, Matematika, Magyar nyelv és irodalom

i.

c. Témakörök
Bevezetés és alapfogalmak
4 óra/4 óra
Áram útja a fogyasztóig, egyszerű és összetett áramkörök, mágneses terek
létrehozása és kölcsönhatásaik, indukciós jelenségek, villamosság szerepe a
bányában.

ii.

Transzformátorok
4 óra/4 óra
Transzformátor szerkezeti felépítése, működési elve, üres járás, terhelés, rövidre
zárás.
Háromfázisú transzformátorok elve, felépítése, terhelhetősége.
Bányabeli transzformátorok
Mérő transzformátorok, áram-és feszültségváltó, speciális transzformátorok,
hegesztőtranszformátorok.

iii.

Egyenáramú generátorok és motorok
4óra/4 óra
Generátor és a motor szerkezete, működési elve, osztályozásuk, gerjesztés szerint,
egyes típusok jelleggörbéi, indítás, fékezés, fordulatszám-szabályozás,
veszteségek,armatúra, visszahatás, felhasználási területek, hegesztőgenerátorok.

iv.

Szinkrongépek és aszinkron motorok
40.

10 óra/10 óra

A szinkrongenerátor és a szinkronmotor felépítése, működési elve.
Indukciós motor szerkezete, működési elve, típusai.
A terhelés, felvett áram, nyomaték és fordulatszám összefüggései.
Üzemi jellemzők: indítás, szabályozás, irányváltoztatás.
v.

Vezetékek
Csupasz vezetékek, szigetelt vezetékek, kábelrendszerek.

vi.

Érintésvédelem
8 óra/8 óra
Villamos áram élettani hatása. A veszélyesség tényezői. Az érintésvédelem
módszerei és fajtái. Védőföldelés, védőhálózat, nullázás, védőkapcsolók. Teendők
villamosbaleset előfordulásánál.

Ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés

vii.

4 óra/4 óra

2 óra/ 2 óra

d. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamos-ipari szaktanterem, mérőterem
e. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, bemutatás, tanulói gyakorlás
i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

Előadás

x

2.
3.
4.

Magyarázat
Ellenőrzés
Bemutatás

x
x
x

ii. A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.

során

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Faliképek,
transzformátorok,motorok,
kapcsolók,vezetékek stb.

alkalmazható

tanulói

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása

41.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
megfigyelése
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x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

6.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

f. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Anyagismeret tantárgy

36 óra/36 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

a. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni és elsajátítatni a tanulókkal a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek,
gyártások, megmunkálások meghatározását illetve a bányaiparban alkalmazott anyagok
fajtáit.
b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Magyar, Fizika, Kémia
c. Témakörök
9.4.1.Fémek és ötvözeteik
2 óra/2óra
A fémek kötései, az elektronfelhő szerepe a szilárdságban.
Ötvözetek fogalma, célja, ötvöző anyagok.
A vas-szén ötvözetek, a széntartalom szerepe.
A vas és acélgyártás.
A vas egyéb fém ötvözői, ezek hatása a tulajdonságokra.
Színes és könnyűfémek. Csoportosításuk.
Réz és ötvözetei (sárga, vörös, bronz)
Az Al gyártása, tulajdonságai, tisztasága, ötvözői. A Ti szerepe a szilárdságban.
9.4.2.Hőkezelés
2óra/2óra
Fogalma, folyamata, eljárásai. A szén-, és egyéb ötvözött acélok tulajdonságainak
változása a hőkezeléssel. (edzés, megeresztés, stb.) A hűtő folyadékok fajtái és
szerepük. (levegő, olaj, víz, stb.)
9.4.3.Mű és egyéb anyagok
3óra/3 óra
Alapfogalmak, az anyagok csoportosítása (természetes és mesterséges
alapanyagúak).
A hőre lágyuló és keményedő műanyagok.
A felhasználhatóságuk a gépelemek gyártásában. Előnyeik és hátrányaik.
Egyéb ipari anyagok, csapágyfémek, kenőanyagok, stb.
9.4.4. Villamos vezetők és szigetelők
Jellemzőik, összetételük, felhasználásuk a gépészetben.
A vezetés hőmérséklet függése, szupra és félvezetők.
Az áramsűrűség fogalma es jelentősége.
A szigetelők fajtái: szilárd, folyékony és légnemű, átütési szilárdság.
9.4.5. Köszörűk
A köszörülés célja, pontossága.

4óra/4óra

1 óra/1 óra

43.

A kő anyaga, szemcseszerkezete, kötőanyaga, kopásállósága és koptató hatása a cél
szerint.
.
9.4.6. Hőszigetelő, korrózióvédő és tömítő anyagok
Hőszigetelés célja, anyagai
Tömítés célja, anyagai
A bevonatok fajtái, fémes, szerves, mű és egyéb anyagok.
A rétegvastagság szerepe, mérése.

2 óra/2 óra

9.4.7. Építőanyagok
2óra/2óra
A hagyományos és modern építészet anyagai. Jelentőségük, tömegük, élettartamuk,
szerelési idejük, s tb.
9.4.8. Képlékeny alakítások

4óra/4 óra

Képlékeny alakítás célja, alapelvei, az alakításhoz szükséges energiaforrások, alakítás
kézi és gépi úton.
Eljárások csoportosítása, szerszámai, műveletei: kovácsolás, sajtolás, extrudálás,
huzalgyártás, hengerlés, mángorlás, csőgyártás, stb.
Öntés

9.4.8.
.

4óra/4óra

Öntési műveletek: pörgető, fröccs, prés, vákuum.
Öntvények tisztítása, a formák anyagai.
9.4.10.

Forrasztás és hegesztés

12óra/12óra

A forrasztás kötési módja, eszközei, eljárásai.
Lágy forrasztás anyaga, eszközei, munkamenete, ellenőrzése
Keményforrasztás művelete, forraszanyaga.
Hegesztés fizikája (atomi kapcsolat)
Kovács, víz, gáz, termit, és lánghegesztés
Lánghegesztő berendezések és tartozékok (gázfejlesztők, tömlők, nyomásmérők,
keverőszárak és égők)
Hegesztéseknél alkalmazott kötőanyagok
Elektromos energiával létesített hegesztések (ellenállás, tompa, pont, vonal).
Villamos ívhegesztési eljárás művelete, gépei, alkalmazott elektródák.
Különleges hegesztésekről általában.
Hegesztéseknél előforduló balesetek és azok megelőzése.
Gépészeti szaktanterem
9.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

Előadás, magyarázat, bemutatás
Munkafüzet vezetése

44.

sajátos

módszerek,

tanulói

9.5.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

1.

Előadás

x

2.
3.
4.

Magyaázat
Bemutatás
Munkafüzet vezetése

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Anyagok, brendezések,
modelek,hegesztők,
alkatrészek

x

9.5.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

45.

A
10162-12 azonosító számú
Gépészeti alapozó feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

46.

Bányászati
alapképzés

Fémiparialapképzés

Villamos alapképzés

A 10162-12. azonosító számú Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Gépek, berendezések, szerszámok használati és
kezelési utasinak betartása
SZAKMAI ISMERETEK
Munkahely biztonságos kialakítása
Alapműveletek szakszerű megismerése és
gépkezelés ismerete

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információ források feldolgozása
x
Gépek szerszámok szakszerű használata
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Határozottság, felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem öszpontosítás
x
Körültekintés
x
Elővigyázatosság
x

47.

10.

Fémipari alapképzés tantárgy

162 óra/ 162 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

10.4. A tantárgy tanításának célja
Bányászatban alkalmazott vasipari alapműveletek, villamos alapismeretek elsajátítása a
szakma szakszerű megalapozásához, a 9. évfolyamban.
10.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, kémia
10.6. Témakörök
10.6.6.
Mérés, előrajzolás
Mérő, ellenőrző eszközök, mértékegységek, előrajzolás

10óra/10 óra

10.6.7.
Kalapács használata
Egyengetés, nyújtás, hajlítás, vágás, vésés, eszközei és kivitelezése

10 óra/ 10 óra

10.6.8.
Fűrészelés, nyírás,
Eszközei, kivitele, előkészítés az előrajzolás szerint
Műhelyrend és munkavédelmi előírások

14 óra/ 10 óra

10.6.9.
Reszelés
10 óra/ 10 óra
Reszelés módjai eszközei
Munkadarab megválasztása, rajzszerinti párhuzamos és derékszögű síkok reszelése,
szerszámok megválasztása, ellenőrző és mérőeszközök használata.
Műveletei utasítás megismerése, betartásának fontossága
(A munkadarab improduktív, melyen több feladat kerül megvalósításra)
10.6.10. Furás
A fúrás gépi berendezései, művelete, a munka előkészítése.
Köszörülés gépi berendezése, művelete. A munkavédelmi előírások

18 óra/ 18 óra

10.6.11. Csavarmenetek készítése
Menetvágás eszközei módjai. (Orsómenet, anyamenet)
Művelet végzése (hengeren, furaton)
Szakszerű munkavégzés (befogás, segédeszközök, világítás)

16 óra/16 óra

10.6.12. Köszörülés, dörzsárazás
Célja szerszámai, eszközei, munkavédelmi előírások.

16 óra/ 16óra

10.6.13. Szegecselés
14 óra/14 óra
Célja szegecskötések, szegecs, mint kötőelem, szegecsméreteinek meghatározása,
szerszámai, eszközei, művelete. Munkavédelmi előírások
10.6.14. Forrasztás, hegesztés
54 óra/ 54 óra
Nem oldható kötések fontossága.
Kötések létrehozásához szükséges eszközök. Hegesztés gépei, eszközei, előírások a
használatkor.
Védőeszközök használata

48.

Munkavédelmi előírások.
10.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Lakatos-ipari alapképző tanműhely
10.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

Fizikai munkával begyakorolható (bemutatott) műveletek elsajátításának ismerete.
10.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.

bemutatás
egyéni gyakorlás

3.

magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
kéziszerszámok
mérőeszközök
mintadarabok, faliképek
stb.

10.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11.

Villamos alapképzési gyakorlatok, 9. évf. tantárgy

72 óra/ 72 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

11.4. A tantárgy tanításának célja

49.

Ismerjék meg a villamosvezetékek, gépek üzemi működésének körülményeit, hálózatok
kialakítását, villamos mérési eljárásokat, villamos forgógépek és transzformátorok
működését, javítását, alkalmazásukat és ezek szerelését.
11.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, elektrotechnika
11.6. Témakörök
11.6.6.
Műszaki alapgyakorlatok
10 óra/10 óra
Elosztók, kapcsolók, kábelek, csatlakozó vezetékek
Bányaüzemek villamos ellátása
Feszültségcsoportok a bányában, áramkörök kialakítása, földalatti energiaellátás és a
bányamezőkben lévő energia elosztás
11.6.7.
Villamos forgógépek
10 óra/ 10 óra
Mágneses terek, generátorok, váltakozó áramú aszinkronmotorok működése, részei,
meghibásodása, javítása. Kapcsolási rendszerei.
11.6.8.
Transzformátorok
10 óra/ 104 óra
Fajtái szerkezete, meghibásodása, javítása, kapcsolási rendszerei. Párhuzamos
üzemeltetés, elhelyezésük, bekapcsolásuk, beépítésük.
11.6.9.
Érintésvédelem
14 óra/ 14 óra
Védőföldelés kiépítése, szerelése és mérése.
Védőkapcsolás és szerelvényei.
Védőelválasztás.
Önjáró bányagépek földelése (áram relé szerepe, kapcsolása, szerelése).
11.6.10. Bányavilágítási hálózatok
Kialakításuk, szerelvényezésük, energiaellátásuk.
Jelző - és hírközlő berendezések ellenőrzése és működtetése
Hibáik és javításuk.

14 óra/ 14 óra

11.6.11. Feszültségszintek és hálózatai
Világítás 48V.
Meghajtások: 110V, 220V, 400V, 550V , 1000V, 5000V. stb.

14 óra/14 óra

11.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamos-ipari alapképző tanműhely
11.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

Magyarázat, bemutatás, műveletek gyakorlása, bányai körülmények között.
11.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

50.

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.

bemutatás

x

x

x

2.
3.

magyarázat
ellenőrzés

x
x

x
x

x
x

szerszámok és
berendezések
táblai rajzok
faliképek, kapcsolási rajzok

11.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
x
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x

11.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

12.

Bányászati alapismeretek szakmai gyakorlat, 9. évf. tantárgy

36 óra/ 32 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

51.

12.4. A tantárgy tanításának célja
Bányászati alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók gondolkodásának
fejlesztését biztosítsa. A bányászati alapozó feladatok megértését segítse, képessé tegye
őket, hogy egyes munkafázisok szükségességét átlássák és a folyamatok részelemeit
megtanulják, gyakorlati fogásain keresztül.
12.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, bányaműveléstan alapjai, gépészeti alapgyakorlatok stb.
12.6. Témakörök
12.6.6.
Bányaművelési gyakorlat
36 óra/36 óra
Kézi szerszámok használata, kalapács, csákány, fúrógép, csavarkulcsok, véső, lapát,
szorítok, heverek, fejsze, stb.
Anyagmegmunkálás (például ácsolatok kötései)
Bányaszállítás (sínfektetés, csillagszállítás, rakodás stb.)
Egyszerűbb fenntartási és karbantartó munkák
12.6.7.
Nyári termelési gyakorlat
140 óra/160 óra
Bányaüzemi igényeknek megfelelően:
Karbantartó, javító üzemekben való részvétel
Bányabeli szellőztető és vízszállító berendezések esetleges telepítése
Gépszerelési és kezelései ismeretek megszerzése
12.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanbánya (Üzemi földalatti munkahely)
12.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

Bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés
12.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
önnállóságra nevelés
felelős magatartás
döntési képesség
ismertetése

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
kéziszerszámok
működő gépegységek

12.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése

52.

1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
megfigyelése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

x

x

x
x
x
x
x

x
x

12.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

53.

A
10199-12 azonosító számú
Termelési feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

54.

Bányaművelés

B. termelőgépek

A 10199-12. azonosító számú Termelési feladatok. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
anyagmozgató pályát épít
anyagot szállít, mozgat
biztosító anyagokat beépít, rögzít
kezeli a vontatóemelő és egyéb gépeket
szellőztető berendezéseket készít
tömedékelési munkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
bányabiztosítás, bányafenntartás
jövesztő, rakodó és szállítógépek
szellőztető berendezések, szivattyúk és
alkatrészeinek javítása
vágatméretek és irányok meghatározása
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
biztosítási anyagok, gépek szereléséhez
szükséges gépi és kézi szerszámok használata
emelők, állványok tartóberendezések
használata
fejtési tevékenység kézi és gépi szerszámainak
használata
lakatos, villamos és fémipari szerszámok
használata

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
x
állóképesség
x
térbeli tájékozódás
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
segítőkészség
x
határozottság
x
kezdeményezőkészség
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
áttekintőképesség, körültekintés
x
elővigyázatosság
x
gyakorlati feladatértelmezés
x

55.

x

x
x
x

x

13.

Bányaipari szakmai gyakorlat 10 évfolyam részére tantárgy

648 óra/684 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

13.4. A tantárgy tanításának célja
A bányászatban alkalmazott termelési technológiák megismerése és mindennapi
alkalmazása.
13.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika és Magyar nyelv és Irodalom
13.6. Témakörök
13.6.6.
Helyi bányaterület és létesítményei
Meddőhányó, dúsító mű, rakodóhelyek, tároló helyek megismerése
Bányaüzem hagyományai

63 óra/65 óra

13.6.7.
Biztosítóanyagok és módok
63 óra/70 óra
Bányászati kéziszerszámokkal történő anyagmunkálási módok, szerelő munka.
Biztosító anyagok tárolása (fatelep, raktárak).
Bányászati kéziszerszámok.
Anyagmozgatás kézben, szállítóeszközön.
Famegmunkálás, fabiztosítás részei, összeállítása
Acélgyűrűs biztosítás, szerelése, bélelése
13.6.8.
Anyagmozgatás
Anyagok tárolási formái, elhelyezése.
Terhek emelése
Szilárd, korszerű, darabos anyagok rakodása, szállítása.
Szállítás külszínen: kézi csillézés

63 óra/70 óra

13.6.9.
Bányajárás
Lámpakamra, öltözők
Felszerelés leszállás előtt. Egyéni védőfelszerelések
Bányaterek ismertetése
Közlekedés bányaterekben és munkavédelmi bányajárási vizsga

63 óra/63 óra

13.6.10. Bányafenntartás
63 óra/65 óra
Kéziszerszámok és munkahelyi kisgépek, szállító, közlekedési, légvezetési
útvonalak, vágatok, karbantartása és fenntartása.
Közreműködés a szerelési feladatokban.
Biztosító elemek cseréje.
Munkaszintes és dőlésben hajtott bányaterekben, vágatokban.
13.6.11. Gépek szerelése és karbantartása
Bányagépeken található gépelemek szerelése, kialakításuk alapján.
Csavarok, csavarkötések
Ék és reteszkötések
Csőkötések, csatlakozások, csőbilincsek, csőelzáró szerkezetek
Lendkerekek, csapágyak, fogaskerekek, áttételek szerelése

56.

63 óra/65 óra

Szívj, lánc és csigahajtások szerelése
Munkavédelmi előírások
13.6.12. Rakodó és szállítógépek
63 óra/ 60 óra
Kötött pályán és szabad útvonalon mozgó rakodó berendezések
Csillék, csillepályák
Hevederes és láncos, függősín-pályás berendezések (teher és személyszállítás),
szerelése és működtetése.
13.6.13. Fejtőkalapács, fúrógépek, fúróberendezések
Szerelésük és karbantartásuk
Energiaellátásuk
Műszaki állapot és működésellenőrzés
Fúrószerszámok, csatlakoztatásuk
Fúrás eszközei, berendezései
Fúrószárak, rudazatok, fúrókoronák, be és kiszerelésük
Fúró támok, kocsik,szerkezetük és kezelésük
Sűrített levegő csővezetéke, csatlakozások, elosztók stb.
Önjáró és vontatott fúró kocsik és ezek működtetése

81 óra/ 86 óra

13.6.14. Szellőztető gépek, szivattyúk
Szerelésük és karbantartásuk
Üzembe helyezésük
Csővezetékek és elzáró szerkezetek szerelése

63 óra/70 óra

13.6.15. Szállító berendezések karbantartása és kezelése
63 óra/ 70 óra
Hevederes szállítóberendezések részei, keretei, felfüggesztésük, kifeszítésük
Láncos vonszolók beépítése, szerelése, karbantartása
13.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanbánya vagy üzemi bányaüzem biztosított területe
13.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

Felelős magatartás megtanulása, döntési képesség kiművelése
13.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
bemutatás
gyakorlás
ellenőrzés
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
egyéni védőeszközök
bányalámpák
kéziszerszámok

13.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

57.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
x
megfigyelése
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

13.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

14.

Bányaipari szakmai gyakorlat (11 évfolyam részére) tantárgy

560 óra/ 608 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

14.4. A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg az egyes bányászati termelési feladatok gyakorlati végrehajtását.
14.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az évfolyamban elsajátítandó közismereti és szakmai tartalmakra épül
14.6. Témakörök
14.6.6.
Bányafenntartás
186 óra/ 200 óra
Kőzetmozgás, kőzetnyomás hatása a bányaterekre.
Biztosítási kötelezettség.
Fenntartás igénye. ABBSZ, ABEO előírásainak megfelelően, vasutak, szállítópályák,
csúszdák, vízrendszerek (csorga, zsomp, áteresz) karbantartása
Biztosító szerkezetek pótlása.
Szakszerű fogásmódok, jelzőberendezések, figyelemmel kísérése
Önálló feladatmegoldások, szakmai irányítással.
Mérőeszközök megismerése: mérőszalagok, mérőléc, függélyező, szintező, főte és
talpszintek (sínkorona) és lézeres mérések. Munkahelyi napló használata!
14.6.7.

Vágathajtás dőlésben és szintesen

58.

187 óra/ 204 óra

Vágathajtási módok, hagyományos és korszerű biztosítása, feltáró és elővájási
jelleggel. (Dőlésben és szintesen.) Jövesztés: kézzel, robbantással, géppel szintes
vágatokban és bányaterekben.
Siklók, ereszkék, gurítók, feltörések gépterek, gépfülkék (kezdő- induló gépállások
körében)
Fúrólyuk telepítése, előkészítése, robbantás utáni szellőztetés
14.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Nagyüzemi termelőhely (tanbánya)
14.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

Gyakorlati fogások bemutatása, megismertetése, gyakoroltatása
14.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

1.

megbeszélés, magyarázat

x

2.
3.

munkavégzés
ellenőrzés,
gyakorlati feladat
megoldása

x
x

4.

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
bányabeli működő
berendezések

x

14.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással

14.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

59.

A
10163-12 azonosító számú
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

60.

Környezetvédelem

Munkavédelem

Elsősegélynyújtás

A 10163-12. azonosító számú Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem. megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Jogszabályok betartása
x
Munkaterület kialakítása
x
Veszélyes anyagok kezelése
x
Mentést végez
x
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavégzés szabályai
x
Munkavédelmi jelzések
Anyag mozgatás és tárolási szabályok
x
Villamos berendezések biztonságtechnikája
x
Gépek , berendezések kezelése
x
Elsősegély nyújtási ismeretek
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információ források kezelése
x
Jelképek, szimbólumok, színjelölések
x
értelmezése
Berendezések szakszerű használata
x
Elsősegély nyújtási ismeretek
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntés képesség
x
Határozottság
x
Felelősségtudat
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság,
x
Szervezési készség
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem összpontosítás
x
Körültekintés
x
Elővigyázatosság
x
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x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

15.

…Elsősegélynyújtás alapjai tantárgy

16 óra/16 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

15.4. A tantárgy tanításának célja
Részt vesz a mentésekben és elsősegélyt nyújt
15.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia, testnevelés
15.6. Témakörök
15.6.6.
Elsősegélynyújtás alapjai
Megállapítja a szívműködést, a légzést és ájulást.
Megvizsgálja a törés, zúzódás, bőrsérülés súlyosságát
Jelenti a felettesének, további intézkedés céljából.

5 óra/5 óra

15.6.7.
Sérülések ellátása
Kötözés, fertőtlenítés és szabályai, vérzések csillapítása.
Törések ellátása, rögzítése.
Ájulás ellátása.
Áram ütésnél szükséges teendők, stb.

5 óra/5 óra

15.6.8.
Tömeges baleseteknél teendők
6 óra/6 óra
Megállapítja a baleset okát: gáz, víz, tőz, omlás, stb.
A sérültek kiszállítása a bányából.
Jelentési kötelezettség a felettesének
Önmentő, vagy mentő készülékek elhelyezése a sérülteken, magatehetetleneken.
15.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, orvosi rendelő, bányamentő állomás.
15.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

15.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

csoport

osztály

x

x

Elsősegély láda és tartalma

x

x

Műszerek

Előadás, magyarázat,
bemutatás
Műszerek bemutatása

15.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

Jegyzetelés, észrevételek
Utalás a megoldásra
Jegyzetek, megjegyzések
Jegyzetek
Utalás a feladat
megoldására
Fontos kiemelések
Utalás a megoldásra
A géprendszer ismertetése
A látottak rögzítése
x

Fogalmazás, ismeretek

x

Dolgozat
Jegyzet készítés
Beszámoló
Észrevételek,
megjegyzések
Részletes jegyzőkönyv
Jegyzk., véleménnyel.
Leírás
Beszámoló jegyzettel
Vélemény elmondása

x

Részvétel, aktivítás
Aktív részvétel

x

Szerszámhasználat

x

jegyzetek

x

Aktív munka, figyelem

x

Munka és figyelem

15.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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16.

Munka-, és környezetvédelem tantárgy

15 óra/15 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

16.4. A tantárgy tanításának célja
Balesetek elkerülése, vagy hatásuk és súlyosságuk csökkentése
16.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia, jogi szabályok, fizika.
16.6. Témakörök
16.6.6.
Munkabiztonság1
Fejtések veszélyei
Levegő összetétel szennyeződése.
Szállítási veszélyek.

5 óra/5 óra

16.6.7.
Tűzvédelem2
Hajtóművek súrlódási veszélyei.
Villamos zárlatok.
Ásványvagyon égése.

5 óra/5 óra

16.6.8.
Környezetvédelem
5 óra/5 óra
Környezetvédelmi események kivizsgálása.
Veszélyes anyagok és hulladékok kezelése és szabályai.
Felszíni és mélybányászati környezeti károk megelőzése és megszüntetése, stb.
16.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
16.8. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

16.8.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Előadás, magyarázat,
Munkavédelmi ismertető
Baleset bemutatása
Helyes
szerszámhasználat
Tűzveszély források
Rejtett tűzkialakulás
A környezeti károk
bemutatása
Az utóhatások
ismertetése

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x

x

x

x
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osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Képek, rajzok, tárgyak
Helyzetelemzés, tiltások
Hiba elemzés, fotó.
Bemutatás, szerszámmal.

x
x

Ismertetés, kialakulás
A folyamat ismertetése

x

Képek, filmek

x

Betegségek, balesetek

16.8.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Csoportos versenyjáték
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett
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6.2.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

16.9. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Iskolai tanműhelyben: szerszámok használata. (csavarkulcsok, kalapács, fogó, véső,
hegesztő szerszámok, egyéni és kollektív védőfelszerelések). A kezelés biztos
szerszámok megismerése. A szigetelések ellenőrzése.
Fém alkatrészek elemzése kopás, hiba szempontjából.
Fémek hajlítása, vágása, fűrészelése, nyújtása, alakítása.
Forrasztás gyakorlása, kemény és lágy változataiban.
Csavarmenet vágása anyán és orsón.
Mérések végzése tolómérővel, mikrométerrel, lézer mérővel, stb.
Felületi érdesség meghatározása, egyeztetés a rajzzal.
Hegesztés gyakorlása próbatesten, láng és ívhegesztéssel.
A hibák elemzése: a varrat gyök kialakítása, szélessége, mélysége, hegfürdő
mélysége, homogén varrat, salakmentes réteg, stb. A javítás kivágással és újra
hegesztéssel.
A munkahelyi rend, közlekedési, menekülési utak kialakítása.
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Bányában, tanműhelyben, tanmunkahelyen végzendő.
Bányabeli fejtési és kiszolgáló műveleti gyakorlat
óra/óra
A fejtési munka a szintes és dőlésben telepített, keskeny és széles homlokú
fejtésekben, amilyen a rendelkezésre áll.
Jövesztés kézi és gépi eszközökkel (robbantással, feszítő hatású eljárással, jövesztő
géppel, jövesztő berendezésekkel)
Biztosítás hagyományos, egyedi fémbiztosító szerkezetekkel, tám együttesekkel és
hidraulikus lépegető és pajzsberendezésekkel.
Komplex fejtési és jövesztő biztosító berendezések megfigyelése.
Részvétel a fejtés előkészítés és felhagyás munkálataiban.
Omlasztás és egyéb fejtés felhagyási munkák.
Tömedékelés kézzel és géppel.
A bányaterület igényeinek és körülményeinek megfelelő különleges fejtési
tevékenységek.
Vágathajtás a bányaüzem igényei szerint.
Tűzvédelmi és bányamentési tevékenységben való aktív részvétel.
Gyakorlati oktatás csak üzemi körülmények között hajtható végre!

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül

67.

1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Tanműhelyben: szerszámhasználat, kalapács, fogó, csavarkulcsok, csákány, fejsze, hegesztő
és forrasztó berendezés, csavarok, stb.
A kezelés biztos kivitelű szerszámok megismerése, kialakítása.
A szigetelt nyelűek ellenőrzése.
Forrasztó és hegesztő berendezések megismerése, gyakorlati műveletek végzése.
A hegesz7tés, forrasztás minőségének ellenőrzése. Varratgyök kialakítása, mélysége,
szélessége, a hegfürdő mélysége, a varrat homogén összetétele, a salakmentesítés, javítás
kivágással, újra hegesztéssel.
Csavarmenetek vágása orsón és anyán.
Fémek alakítása: hajlítás, nyújtás, zömítés, vágás, nyírás, fűrészelés, stb.
Bányában végzendő:
Fejtési és kiszolgálási gyakorlat. Felügyelő, munkavezető, vagy szakoktató felügyeletével.
Fejtésben közlekedés, veszélyforrások, munkavégzés ismertetése.
a homloki jövesztő gép munkájának elemzése. A gép szerkezete, a jövesztő fejek mozgása,
meghajtása, szélső helyzetei, a leválasztás hatékonysága, stb.
A vonszoló rész mozgása, haladása.
A rakodás hatékonysága a láncos vonszolóra.
A kiszolgáló fizikai munkák végzése, biztonsága.
A szállítási feladatok elvégzése, csille megrakása, mozgatása, kapcsolás, stb.
Vágathajtásnál a szükséges teendők segítése.
Esetleges üzemzavarnál az aktív tevékenység, a hibás részterület megfigyelése, az okok
megállapítása, stb.
A fejtés felhagyás megfigyelése, az omlás bekövetkezésének ellenőrzése, biztonságos helyről.
Nagytömegű gépek, vagy alkatrészek szállításának segítése, felügyelet mellett.
Lehetőség esetén bányai alapozó munkák végzése (szivattyú, szellőztető, vitla, ohnesorge,
stb.).
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