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2. BEVEZETŐ 

A technika, életvitel és gyakorlat kiegészítő útmutatójának célja, hogy tájékoztassa a gyakorló 

pedagógusokat, intézményvezetőket és minősítési szakértőket e műveltségterületi tanításának az 

általános útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális sajátosságairól és segítséget nyújtson a 

pedagógusoknak e-portfóliójuk elkészítéséhez.  

A kiegészítő útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok) és gyakorlati 

(sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások támogatni kívánják a pedagógusokat és a 

pedagógusminősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben.  

A kiegészítő útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amely a gyakorlati tapasztalatokból 

indul ki, és figyelembe veszi a műveltségterület sajátosságait és szükségleteit. A szabadon választott 

dokumentumok olyan példákat és ajánlásokat tartalmaz, melyek elsődleges célja a gondolatébresztő, 

ötletadó segítségnyújtás.  

A technika, életvitel és gyakorlat műveltségterület tanításának infrastrukturális feltételei a 

szaktanterem, a gyakorlókert, ételkészítési lehetőségnek kialakított helyiség, különböző eszközök, 

szerszámok, alapanyagok tárolási lehetőségei. Az említett műhelyek, szaktantermek kialakításának, 

berendezésének, felszerelésének bemutatására az e-portfólióban az intézményi környezet bemutatása 

dokumentumban van lehetőség. A tanulói munkadarabok, modellek, makettek, egy kézműves vagy 

éppen modellező szakkör munkája, a közlekedéshez, egészséges életmódhoz, elsősegélynyújtáshoz, 

katasztrófavédelemhez kapcsolódó projektek, múzeumlátogatások, jeles ünnepekhez kapcsolódó 

foglalkozások, különböző szaktárgyi versenyek munkafolyamatának és produktumainak 

dokumentációja a szabadon választott dokumentumokhoz tölthető fel. (Éppígy a munkahely-látogatás – 

különösen a 7. évfolyamon – előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának demonstrálása is.) 

A felsorolt dokumentumok ajánlások. A szabadon választható dokumentumoknál elsősorban olyan 

munkát javasolt feltölteni, mely a technikatanítás lényeges elemére: a problémákra adott valós 

szükségleti eszközök megtervezésére és elkészítésére, azaz az alkotó folyamatra példa.    

Az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógus saját művészi 

munkájának virtuális helye. 

A kiegészítő útmutató a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyra speciálisan jellemző 

sajátosságokat és értelmezéseket emeli ki, ezért az e-portfólió elkészítése során és a szakmai 

minősítéskor az általános és kiegészítő útmutatót egyszerre javasoljuk használni. 
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3. A KOMPETENCIÁKHOZ TARTOZÓ INDIKÁTOROK ÉRTELMEZÉSE PÉLDÁKKAL AZ ADOTT TERÜLET, 
TANTÁRGY VONATKOZÁSÁBAN 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

"A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének tendenciáit 

bemutatni, a jelenkor technikai szintjét értékeltetni. A technika alapelveinek (célorientáltság, tervszerűség, gazdaságosság, rendszerelmélet és 

modell elv) a technika alapkategóriáinak (anyag, energia, információ, rendszer, modell) értő, a mindennapi életvitel során tudatos gyakorlati 

alkalmazója. Az életvitelt befolyásoló korszerű, technikai eszközök, rendszerek megismerésére képes. Tájékozott a technika, életvitel és 

gyakorlat tantárgy tanításának európai, nemzetközi helyzetéről, tantárgy tanításának történetiségéről, a szaktudományok innovációiról.  Ismeri 

a szaktárgy társadalomban betöltött jelentőségét, a tanításának célját a tanulók személyiség-és gondolkodásfejlődésében, az életvitelük 

fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy sajátosságait, megismeri módszereit, fontosabb tanítási-

tanulási stratégiáit, a didaktikai kutatásait, az aktuális tanterveket, a tantárgy oktatásának hagyományos és korszerű módszereit, eljárásait, az 

alkalmazható eszköztárat, berendezéseket, munkavédelem szabályait, az oktatást támogató nyomtatott és elektronikus információhordozókat. 

"Képes a tanulói igényeknek megfelelő munkadarabot, példaanyagot választani, az ember alkotási folyamatát módszertanilag modellezni, a 

megtanítás stratégiáját alkalmazni, a tantárgy szintetizáló jellegét erősíteni az alkalmazott tudás terén." 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 
1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos tudást tükröz. 

Rendelkezik a szükséges szaktudományi és pedagógiai 

ismeretekkel, ismeri a tantárgy oktatási céljait, feladatait, 

tartalmait, színtereit, szaktárgy- specifikus alapelveit, 

módszertani eljárásait. Ismeri az adott kor műszaki, 

technikai fejlődés indikálta tudományos lehetőségeket, és 

a szakterületen megjelent legújabb publikációkat. 

Az óra célkitűzése, anyaga, feladatai tükrözik a szakmai 

tudást. Az anyagokat, technológiákat, munkafogásokat 

szakszerűen mutatja be. 

1.2. Ismeri az intézményében folyó 

pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére 

vonatkozóan alkalmazott, a Kormány 

és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokat és az intézménye 

pedagógiai programjának a saját 

szakterületére vonatkozó főbb 

tartalmait.  

Tanmenetét/tematikus tervét a NAT-ban, az iskolai 

Kerettantervben és az iskola Pedagógia programjában 

leírtak figyelembe vételével készíti el. Az adott tantervi 

témakörhöz illeszkedő ismeretanyag feldolgozásához 

gyakorlati modellt, gyakorlati feladatot választ, tervez. 

Az adott szaktárgy tantervi kereteinek ismeretében 

figyelembe veszi a technika tanítását megalapozó 

tanuláselméleteket, különös tekintettel a 

gyakorlatközpontú megközelítési módokra. Pl. a 

matematika, fizika és technika tárgyak kapcsolatára, a 

konkrét valós emberi környezet példáira. 

1.3. Ismeri és tudatosan felhasználja 

szakterülete, tantárgya kapcsolatait 

Tudatosan épít a tantárgyak közötti kapcsolatokra. 

Például műszaki ábrázolás (technika) – geometria, 

A tematikus tervben, óravázlatban feltünteti a 

kapcsolódási pontokat. A tanórán él a tantárgyközi 
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más műveltségterületekkel, 

tantárgyakkal.  

síkidomok ábrázolása (matematika). Tanmenetében, 

óravázlataiban pontosan tünteti fel a kapcsolódási 

pontokat. 

Olyan feladatokat (akár projektfeladat is) ad, melyhez a 

gyakorlati empíriáit is fel tudja használni a tanuló. Pl.: 

fizikai jelenségek – elektrosztatikus feltöltődés jelensége, 

anyagok viselkedése. 

integráció példáival, mint a technikatörténet és a 

történelem tematikus párhuzamaival. Például a gőzgép 

technikai ás történelmi jelentősége, vagy a méretarány 

alkalmazása a műszaki ábrázolásban (technika) és a 

térképen (földrajz) 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szakterülete, tantárgya 

sajátosságaihoz igazodó megismerési 

folyamatokat, nevelési, tanítási 

módszereket, eszközöket.  

A témakörnek és az oktatás körülményeinek megfelelő 

tanítási módszert, taneszközt alkalmaz. Például anyagok 

tulajdonságainak megismertetése anyagvizsgálattal, 

melyet tanuló kísérletezés útján dolgoznak fel. 

Konkrét, gyakorlati példák felvetésével ösztönzi a 

tanulót az elsajátított ismeretek önálló használatára. Ez 

történhet a problémaelvetés, megoldáskeresés, 

modellezés, értékelés, korrekciólépések útján 

A tananyaghoz igazodó gyakorlati feladatokat választ, 

tervez. Például anyagvizsgálat, modell, tárgykészítés, 

üzemlátogatás, múzeumlátogatás. 

Lehetőség szerint gyakorlati bemutatást, példákat 

alkalmaz, tudatosan törekszik a tapasztalati úton történő 

ismeretszerzésre. Például faanyagok tulajdonságainak 

vizsgálata egyszerű eszközökkel (szemrevételezés, 

tömegmérés, keménység összehasonlítás). 

Modell, makett, használati tárgy tervezése, elkészítése, 

kivitelezése egyéni vagy csoportos feladatként. 

Az óra tartalmának, céljának megfelelő gyakorlati 

feladatot alkalmaz. Például anyagtulajdonságok 

megismertetésével segíti a tanulókat a megmunkálási 

technológia kiválasztásában. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya 

szempontjából fontos 

információforrásokat, azok 

pedagógiai felhasználásának 

lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus 

alkalmazását.  

A kerettanterv témaköreinek és a helyi adottságoknak 

megfelelően tervezi a rendelkezésre álló tananyagokat és 

taneszközöket, melyet megfelelő tanórai típushoz és 

tartalomhoz illeszt. Ezeket tematikusan és tudatosan 

sorolja fel az óravázlatban illetve a foglalkozási tervben. 

A tanulókat megismerteti az online információk 

felhasználásának alapelveivel. Például technikatörténeti 

témakörök feldolgozása során. 

Az órán szakmailag megbízható és tanítási célokhoz 

illeszkedő, lehetőleg innovatív tananyagokat, eszközöket 

alkalmaz. 

Az órán előforduló online anyagok alkalmazását a 

diákokkal közösen értékeli. Például kiselőadások, 

szorgalmi feladatok készítése. 

1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az 

adott pedagógiai helyzethez igazodó.  

A különböző eszközök, anyagok, műveletek, 

technológiák, fogalmak nevét, értelmezését a szakmai 

protokollnak megfelelően alkalmazza. 

A tanórán előforduló megnevezéseket, fogalmakat a 

szakmai gyakorlatnak és a tanulók életkorának, előzetes 

ismereteinek, felkészültségének megfelelően alkalmazza. 

Kerüli a zsargon kifejezések, fogalmak használatát. Pl. 

smirgli helyett csiszolóvászon/papír, subler helyett 

tolómérő. 
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Ismeri a technika, életvitel és gyakorlat szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket, a tananyag-kiválasztás és 

rendszerezés szempontjait. Szakterületén felkészült és képes tanítási programok, önálló éves tanmenet, tematikus tervek, tanítás-tanulási 

egységek, tanítási órák tervezésére, óravázlat készítésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, modellek, munkadarabok, taneszközök, 

információforrások, tudáshordozók megválasztására. Képes a különböző nyomtatott és digitális tananyagokat kezelni, a tanítási fejlesztési 

céloknak megfelelő tartalmakat kiválasztani, rendszerezni, szerkeszteni, alkalmazni. Önreflexióval tudja szabályozni a tanítás-tanulás 

folyamatát. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 
2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait.  

Terveiben megvalósul a NAT, a kerettanterv, az iskola 

pedagógiai programja (és helyi tanterve), a pedagógus 

tanmenetei, tematikus tervei és óratervei/vázlatai 

között a szerves egymásra épülése és megfeleltetése. 

A kerettantervre épülő tanmenet alapján 

meghatározott téma kerül feldolgozásra. 

A rendelkezésre álló jogi és pedagógiai 

dokumentumok tartalmi megfeleltetésével készíti el a 

tematikus tervet, óravázlatot és valósítja meg az óra 

menetét. Pl. környezettudatos attitűd tudatosítása a 

tanórákon. 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az 

adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiát, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket.  

A tanmenetet kisebb tematikus egységekre lebontva, 

tananyagrész címekkel együtt készíti el előre egy évre 

az egymásra épülés követelményeinek is elege téve. 

Komplex témakörökre és ezen belül órákra bontott 

tervet készít az éves anyag feldolgozására. Például 5. 

évfolyam közlekedés témakör 

Az adott kerettanterv és tanmenet megvalósítására 

alkalmas módszertani kultúrát és oktatástechnikai 

eszközöket alkalmaz. 

Az adott tantervi követelményeknek megfelelő 

pedagógiai tevékenységformákat alkalmaz. Tudatosan 

alkalmazza a fokozatosság elvét. 

Az oktatás körülményeihez mérten használja a 

korszerű IKT eszközöket és rendszereket a tanítás és 

tanulás támogatásához 

2.3. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt 

szerepet kap a gyermekek, tanulók 

tevékenységeinek fejlesztése.  

Figyelembe veszi a tananyagba adaptálható tanuló 

központú munkamódszereket. Pl.: tanulói kísérlet, 

tárgy elkészítése, tanulói kielőadás, tanulói reflexió 

módszerek használata 

A tanulókat bevonja az ismeretanyag feldolgozásába, 

feladatmegoldásokba. Tanulói egyéni feladatok 

megoldása, tanulói tevékenykedtető gyakorlatok 

megvalósítása. 

2.4. Tervező tevékenységében épít a szociális 

tanulásban rejlő lehetőségekre.  

Tervez a társas, együttműködő tevékenységek és 

munkaformák alkalmazásával. Pl. munkaszervezés 

igény szerint, lásd palacsinta elkészítése 

csoportmunkában az egyes részfeladatok elosztásával, 

vagy áramkörök szerelő gyakorlatánál a páros munka 

módszerének használata 

Motiválja a tanulókat az együttműködésre. 

Csoportmunkánál, páros munkánál tudatosan alakítja 

ki a csoportokat, párokat. 

2.5. A gyermekek, tanulók optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

A választott munkaforma, munkamódszer és 

oktatástechnikai támogatás kiválasztását adaptálja az 

adott tanulási környezethez. Pl.: műszaki ábrázolás 

Az adott tananyagtartalmat és annak feldolgozási 

szintjét az előzetes ismereteknek, életkori 
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sajátosságokhoz igazodó, differenciált 

tanítási-tanulási folyamatot tervez.  

téma résznél többféle lehetőséggel is számol (krétás 

tábla, filces tábla, interaktív tábla) 

A tanóra óravázlatát a tananyag céljainak megfelelően 

logikusan tervezi meg és készíti el. Az elmélet-mérés-

gyakorlat megfelelő sorrendjének kiválasztása a 

témakörhöz illeszkedve. Pl.: induktív-deduktív-

analógikus módszerek használata a soros-párhuzamos 

villamos kapcsolás esetén, vagy pl. az ételkészítés 

gyakorlatánál. 

Törekszik a hagyományos módszerek mellett az új 

generációs és korszerű módszertani lehetőségek 

igénybevételére. Például energiatakarékosság 

jelentőségének megismerése: energiatakarékos 

házmodell tervezése, elkészítése kiscsoportos 

munkával 

sajátosságoknak és a motivációknak megfelelően 

alakítja ki. Pl. aránypárok használata 

A tanóra menetét a didaktikai célok és feladatok 

mentén építi fel. Pl. követi a fokozatosság elvét a 

technikai rendszerek feldolgozásánál 

A tanítási folyamathoz többféle oktatási módszert 

használ illeszkedve az adott tananyag tartalomhoz és a 

tanulók életkori sajátosságaihoz. A tanulói 

képességekhez igazított differenciált feladatot ad. 

2.6. Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk 

fejlesztése. 

Az tanulókat munkáltató és érdeklődésüket is felkeltő 

feladatokat tervez. Tudatosan törekszik a tanulók 

érdeklődésének felkeltésére, fenntartására. 

Életszerű gyakorlati példákat és feladatokat alkalmaz. 

Olyan munkadarabokat, modelleket választ, melyek 

motiválják a tanulókat 

2.7. Tervező tevékenysége során a tanulási 

folyamatba illeszti a foglalkozáson, a 

tanórán kívüli ismeret- és 

tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

Tervező munkájában figyelembe veszi a tanulók más 

forrásokból szerzett ismeretét. Lehetőséget ad a 

tananyag tartalmának, a választott munkaformának és 

munkamódszernek megfelelő foglalkozáson kívüli 

ismeretszerzésre, tudásbővítésre. Például az 

energiaszállítás témakörénél a prezentációs technikák, 

szimulációs programok, animációk, multimédiás 

anyagok használatára.. (Edison - áramköri 

szimuláció.) 

A diákok mindennapi életéből és tapasztalataiból 

származó előzetes ismereteit, készségeit felhasználja, 

rendszerezi. Például közlekedési ismeretek 

(szabályok) oktatása során, vagy az 

energiafelhasználás, energiatakarékosság párhuzamba 

állítása az otthoni tapasztalatokkal. 

2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és 

nevelt, oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit.  

A tematikus tervben, óratervben megtervezi az adott 

témakörhöz illeszkedő értékelési módszert. A tanulók 

számára megfelelő értékelési eszközöket (feladatlapot, 

tesztlapot) készít. Megtervezi a modellek, 

munkadarabok értékelésének szempontjait. 

A tanóra során a tanulók előtt ismertek az értékelési 

szempontok, például modellezésnél. 

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is 

figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás 

és a tanulás-tanítás tervezésébe.  

Bevonja a tanulókat a nevelés-oktatás és a tanulás-

tanítás tervezésébe, például az anyaghoz kapcsolódó 

modell, tanulmányi kirándulás, gyár- vagy 

múzeumlátogatás helyszínének kiválasztásában. Ahol 

lehetőség van rá alternatívákat kínál. 

Alternatívákat kínál munkadarabok, feladatok 

tekintetében. A tanulók megvalósíthatják egyéni 

elképzeléseiket, például ételkészítés, lakás- település 

modell. 
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

"Ismeri a technika, életvitel és gyakorlat szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakulásában, 

kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket, a tapasztalás jelentőségét. Tisztában van a szóbeli, írásbeli, műszaki kommunikációs, 

manuális kifejezőkészség alapvető tanulás-módszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók 

gondolkodási, technikai probléma-megoldási és együttműködési képességeinek fejlesztését segítő módszerek megválasztására, alkalmazására. 

Képes a technika, életvitel és gyakorlat ismeretanyagának megfelelő csoportosításával, rendszerezésével, közvetítésével az érdeklődés, a 

figyelem folyamatos fenntartására. Képes a technika, az életvitel és a gyakorlat speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési, 

gyakorlati tevékenységek nehézségeinek kezelésére. 

Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az 

informatikai ismereteknek a szaktárgy tanulása, életvitel és gyakorlat során való felhasználására." 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján A hospitálás alapján 
3.1. A tanulás támogatása során épít a 

gyermekek, tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport 

sajátosságaira. 

Praktikus, a tanulók számára hasznosítható modelleket 

választ, tervez. A tanórai vázlatokban több 

módszertani és tananyag feldolgozási megoldási 

lehetőséget is ad. 

A gyakorlati feladatokkal a mindennapi életben 

előforduló helyzetek megoldására készíti fel diákjait. 

Például segíti a továbbtanulási döntést foglalkozások, 

munkahelyek bemutatásával. 

3.2. Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát.  

A tervezési dokumentumok több tananyag 

feldolgozási alternatívát is tartalmaznak. Reflexiójából 

kiderül, hogy figyelembe veszi a tanulók aktuális 

fizikai, érzelmi állapotát, és képes előzetes tervein 

változtatni 

Az órai tevékenységet a tanulók teljesítőképességéhez 

mérten alakítja. Képes előzetes tervein változtatni, ha 

ezt a csoport aktuális fizikai, érzelmi állapota 

indokolja. 

3.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek, a 

tanulók érdeklődését. 

Praktikus, a tanulók számára hasznosítható modelleket 

választ, tervez. 

A gyakorlati feladatokat, példákat a tanulókat is 

érdeklő a mindennapi életben előforduló helyzetekből 

veszi. 

3.4. Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási 

környezetet teremt. 

A szaktanterem kialakításával, felszerelésével, 

rendjével biztosítja a nyugodt tanulási környezetet, a 

biztonságos munkavégzés feltételeit. 

A feladatmegoldás, tárgykészítés, órai munka során 

egyszerű, mindenki számára elfogadható szabályokat 

alkalmaz. 

A szaktanterem kialakításával, közös szabályrendszer 

alkalmazásával megteremti a tanuláshoz, 

munkavégzéshez szükséges nyugodt környezetet, 

légkört. 

Felkínál és alkalmaz megfelelő komfortérzetet 

biztosító tanulási környezetet, s ebben szerepet 

kaphatnak a tanulók is. 

3.5. Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási 

folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket.  

A tevékenysége során tapasztalt tanulási problémák 

megoldásában lehetőség szerint közreműködik. 

Az elméleti és komplex manuális műveleti 

tevékenysége során korrigálja a tanulót. 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az infó-kommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus, etikus 

használatára a tanulás folyamatában.  

Adott témakörhöz IKT alapú eszközhasználthoz 

kapcsolódó önálló feladatot, modelltervezést javasol. 

Ezen digitális alapú eszköz- és rendszertár 

igénybevételére sarkallja a tanulókat. 

Modell-, makett tervezése, elkészítése, kivitelezése 

egyéni vagy csoportos feladatként, kiselőadások 

tartására ösztönzi tanulóit. 
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Az adott témakörnek megfelelően felhasználja az 

elérhető infokommunikációs csatornákat az 

ismeretszerzés kibővítésére. 

3.7. Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási 

képességeit.  

A tervezés során utal a hagyományos mellett az új 

generációs módszereknek és eszközöknek az 

alkalmazási lehetőségeire. 

A tanulás támogatásához felhasználja az órai 

tevékenység, gyakorlati feladat jellegéből adódó 

lehetőségeket. Például anyagvizsgálat 

(tapasztalatszerzés), modellkészítés (fizikai jelenség 

megismerése, felhasználása) 

3.8. Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást 

és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.  

A gyakorlati feladatok megoldásának segítéséhez 

szakmai, értelmező dokumentációt készít, alkalmaz. 

A megértést és feldolgozást támogató útmutatót, 

segédanyagot alkalmaz. 

3.9. A gyermekek, a tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a tanulási folyamat szerves 

részeinek tekinti, és a megértést elősegítő 

módon reagál rájuk.  

A számonkérés és formális értékelések esetén 

alternatív megoldási lehetőségeket kínál a tanuló 

számára. 

Tanórai tevékenység során, gyakorlati feladatoknál 

lehetőséget ad az előforduló hibák javítására. 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló 

gondolkodását, elismeri, és a tanítás-

tanulási folyamat részévé teszi 

kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

Adott témakörhöz IKT alapú eszközhasználthoz 

kapcsolódó önálló feladatot, modelltervezést javasol. 

Ezen digitális alapú eszköz- és rendszertár 

igénybevételére sarkallja a tanulókat. 

Javaslatot és lehetőséget ad az elkészült modellek, 

munkadalok továbbfejlesztéséhez, az egyéni ötletek 

megvalósításához. 

Modell-, makett tervezése, elkészítése, kivitelezése 

egyéni vagy csoportos feladatként, kiselőadások 

tartására ösztönzi tanulóit. 
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Tudja érzékeltetni, tudatosítani tanítványaival az emberi létet meghatározó természeti, társadalmi, technikai környezetet és érzékeltetni ezeknek 

az életvitelt meghatározó együttesét. Képes a tanulók kézügyességének, a kéz intelligenciájának fejlesztésére. A szellemi és a manuális munkára 

és annak eredményeinek megbecsülésére szoktatja tanítványait. Felkészült a tanulói kompetenciák, készségek, képességek kialakítására, 

fejlesztésére (kommunikációs készségek, problémamegoldó gondolkodás, rendszerező képesség, tudás alkalmazása a környezet megismerésére, 

információs technológiák, a mesterséges környezetben való eligazodás képessége, az egészséges életvitel szabályainak értése és alkalmazása, 

környezet átalakítására irányuló kezdeményezőkészség, vállalkozói kompetencia, a közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása, az alkotás 

élményeinek kialakítása, modellezés tudatos alkalmazása). A sajátos kompetenciák között továbbá az alkotó, konstruáló készségek kialakítására, 

a tervezés és a kivitelezés szakszerűségére, elfogadható egyéni, valamint közösségi magatartásra, térszemlélet fejlesztésére gazdálkodási 

szemlélet kialakítására, társadalmi értékrendnek megfelelő életvezetésre, kritikus szemlélet alakítására. Képes az átlagtó eltérő - tehetséges vagy 

sajátos nevelési igényű – tanulók felismerésére, differenciált bánásmód kialakítására, az egyéni adottságok figyelembe vételére, a tantárgy 

jellegének megfelelő fejlesztésére. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 
4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a 

gyermekek, a tanulók értelmi, érzelmi, 

szociális és testi sajátosságaira egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít.  

Figyelembe veszi az oktatás és nevelés relációját, 

funkcióit, koherenciáját. Például takarékosságra nevelés, 

tárgykészítés során gazdaságosságos anyagfelhasználásra 

és környezettudatossági elvek érvényesítésére való 

törekvés 

Az órai tevékenységet felhasználja a tanulók 

személyiségének fejlesztéséhez, a totalitás elvét követi, 

követve szakszerűség elvét, az esztétikai nevelés elvét, 

valamint a műszaki szemléletformálás lehetőségeit. 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai 

helyzeteket, amelyek segítik a 

gyermekek, a tanulók komplex 

személyiségfejlődését.  

A tanulók fejleszthetőségébe vetett bizalom és 

elkötelezettség jellemzi. A tanulói munkák értékelésekor 

az előállított munkadarab, produktum szakmai értéke 

mellett a tanuló fejlődését is értékeli, észreveszi és 

jutalmazza az igyekezetet, szorgalmat. 

Az órai tevékenységet felhasználja a tanulók 

személyiségének fejlesztéséhez, a totalitás elvét követi, 

követve szakszerűség elvét, az esztétikai nevelés elvét, 

valamint a műszaki szemléletformálás lehetőségeit. 

4.3. Tiszteletben tartja a gyermekek, a 

tanulók személyiségét, tudatosan keresi a 

bennük rejlő értékeket, a gyermekekhez, 

a tanulókhoz felelősen és elfogadóan 

viszonyul.  

A feladatok tervezése során számol a hibák, tévedések 

kijavításához szükséges módszerrel, idővel, erőforrással. 

A gyakorlati feladatok, tárgykészítés során a tanulók 

hibáinak javítását a tanulási folyamat részeként értelmezi. 

A formatív jellegű személyiségformálás útján az 

ellenőrzés és értékelés során törekszik a döntően pozitív 

jellegű megerősítésekre, figyelembe véve a tanulók saját 

magukhoz viszonyított fejlődését 
4.4. Megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal az érintett korosztályra a 

tantervi, tartalmi szabályozókban 

meghatározott egyetemes emberi, 

Figyelembe veszi az oktatás és nevelés relációját, 

funkcióit, koherenciáját. Például takarékosságra nevelés, 

tárgykészítés során gazdaságosságos anyagfelhasználásra 

Tanórán a tananyaghoz kapcsolódó egyetemes emberi, 

európai és nemzeti értékek megemlítése, példaként való 

állítása. Például település témakörnél a népi építészet, a 
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európai és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére neveli őket. 

és környezettudatossági elvek érvényesítésére való 

törekvés. 

Kihasználja a tananyag nyújtotta lehetőséget, hogy 

egyetemes emberi, európai és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére nevelje őket. Például technikatörténet, 

népművészet, néphagyomány. 

népművészet, technikai eszközöknél a híres feltalálók, 

magyar tudósok  

4.5. Tudatos értékválasztásra és a saját 

értékrendjük kialakítására ösztönzi a 

gyermekeket, a tanulókat. 

A tanár teret ad a tanulók egyéni képességeinek, 

attitűdjének érvényre jutásához. 

Például tudatos fogyasztói magatartás, egészséges 

életmódra nevelés 

A tanulók aktivizálása és munkáltatása során a tanulói 

sajátos, egyéni igények megvalósítására is lehetőséget ad. 

4.6. Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a 

tanulók sokoldalú megismerését szolgáló 

pedagógiai-pszichológiai módszereket.  

Ismeri, tervezi a pedagógiai kutatásoknál használt 

személyiségfejlesztési eszközöket 

Különböző tanulói megfigyeléseket felméréseket készít, 

alkalmaz. 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási nehézségeit - s képes 

számukra hatékony segítséget nyújtani, 

vagy szükség esetén más szakembertől 

segítséget kérni. 

Különös figyelmet fordít az egyéni bánásmódot igénylő 

tanulókra külön, személyre szóló feladatokat ad azoknak, 

akiknek nehézséget okoz az, amivel a többiek gond nélkül 

megbirkóznak.  (Részképesség hiány, kézügyesség hiány, 

figyelemzavar, koncentrációs hiba.) 

Szakmai segítséget kér, pl. ha az adott tantárgy keretében 

hiányosságot talál, megteszi a szükséges lépéseket a diák 

megsegítése érdekében Külső szakember útmutatása 

alapján tervezi, differenciálja a tananyagot azoknak a 

gyerekeknek a számára, akik ezt igénylik. Portfóliójára 

fejlesztési tervet tölt fel, ha olyan tanítványa van, akinek 

megsegítése folyamatos feladat. 

Figyelembe veszi a tanulók eltérő egyéni adottságait és 

fejlődési lehetőségeit. 

Az egyéni bánásmód követelményeit az aktuális 

jogszabályi környezethez igazodva tervezi. 

A speciális igényekhez adaptált tanulási programot 

alkalmaz 

Lehetőséget ad az egyéni igények kibontakozására is. 

Az egyéni bánásmód ismérveit figyelembe véve 

kommunikál a tanulókkal, s látja el őket feladatokkal, 

nyújt számukra segítséget. 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban 

a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti 

annak kibontakozását.  

A tehetséges tanulók számára is kidolgoz differenciált 

tananyagot, tehetséggondozó szakkört működtet, 

versenyre felkészít. 

A speciális igényekhez adaptált tanulási programot 

alkalmaz 

Lehetőséget ad az egyéni igények kibontakozására is. 

Az egyéni bánásmód ismérveit figyelembe véve 

kommunikál a tanulókkal, s látja el őket feladatokkal. 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot 

talál a gyermekek, a tanulók esetében az 

egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére.  

Figyelembe veszi a tanulók egyéni fejlődését. 

Figyelembe veszi a tanulók eltérő egyéni adottságait és 

fejlődési lehetőségeit. 

Egyéni feladatokat a tanuló képességeinek, erősségének 

megfelelően ad, választ 

Lehetőség szerint az egyéni igények megfelelő stratégiát 

alkalmaz. 

Az egyéni bánásmód ismérveit figyelembe véve 

kommunikál a tanulókkal, s látja el őket feladatokkal. A 

fejlesztésre szoruló tanulóknak sokkal több segítséget ad, 

a tehetséges tanulóknak nehezebb, esetleg plusz feladatot 
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ad.- ezt feltünteti óratervében, megemlíti az 

óramegbeszélésen. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Életviteli, technikai problémahelyzetek megoldásának korszerű módszereit, eljárásait választva tanulói, közösségi együttműködésre szoktat 

(projektmódszer, kooperativitás). Közlekedési-, háztartásökonómiai, modellező, tárgy- és makett készítő szakkörök szervezésére, vezetésére 

képes. Technika, életvitel és gyakorlat szaktanterem igényes gondozója. Felkészít szaktárgyi tanulmányi versenyekre, képes azok tervezésére, 

szervezésére, kivitelezésére. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 
5.1. A pedagógus az általa vezetett, 

fejlesztett gyermek- és tanulócsoportok 

fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, és a 

csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

A technika tantárgy sajátos igényeinek megfelelően 

tervezi a közösségi tevékenységet. 

A hatályos egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok 

figyelembevételével tervez. Együttműködésre, egymás 

kölcsönös megbecsülésére ösztönző feladatokat, 

gyakorlati tevékenységet épít a tananyagba. 

Segíti a tanulókat, hogy fejlődjenek a közösségi 

értékekben, az egymás iránti tiszteletben és egymás 

értékeink megosztásában, valamint a különböző kultúrák 

értékeinek tiszteletében. 

Lehetőség szerint a technika tantárgy sajátosságainak 

megfelelően felhasználja az elérhető infokommunikációs 

csatornákat közösségépítésre. 

A csoportos modellkészítést, gyakorlati feladatmegoldást 

felhasználja közösségfejlesztésre. 

Lehetőséget ad tanítványainak saját, és társaik munkájának 

értékelésére. Az értékelés során korrektséget, tapintatot, 

megfontolt véleményalkotást követel. A munka tisztelete 

hatja át kommunikációját, és tükröződik elvárásaiból. 

A feladatmegoldás, tárgykészítés, órai munka során 

egyszerű, mindenki számára elfogadható szabályokat 

alkalmaz. 

5.2. Megteremti az általa irányított nevelési, 

oktatási folyamat során az 

együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges feltételeket.  

Feltöltött dokumentumaiból elfogadás, segítő szándék 

olvasható ki. "Elsősorban gyerekeket tanít, nem 

tananyagot". Óraterveiből látszik, hogy felkészül az 

esetleges problémákra (szűkebb és tágabb tervben 

gondolkodik), így nyugodtan, türelmesen kezeli azokat. 

Portfóliójában páros-team-csoport munkára, illetve 

otthoni alkotómunkára épített órákat is tervez. 

Óráin a diákok fegyelmezetten, de oldott hangulatban 

dolgoznak, mernek segítséget kérni, nem szégyellik egymás 

előtt gyengeségeiket. Türelmes akkor is, ha lassabban tud 

haladni, mint tervezte. 

Gyakorlati feladatok elvégzését a témakörhöz igazodva 

csoportmunkában szervezi meg. Például ételkészítés során 

5.3. Szakszerűen és eredményesen 

alkalmazza a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének 

módszereit.  

A diákok közötti konfliktusokat a hatályos szabályok 

betartásával, a tanulók érdekeit szem előtt tartva kezeli. 

Portfóliójából (egy-egy óra kapcsán) kiderül értékelési 

rendszere, amelyet a diákok ismernek, elfogadnak. 

Például a balesetvédelmi szabályrendszer, 

feladatmegoldás, tárgykészítés minőségi követelményei. 

Lehetőségeihez képest segít a tanulók iskolai és iskolán 

kívüli problémáinak megoldásában. Az óráin előforduló 

konfliktusokra (beszólás, veszekedés, stb.,) gyorsan, 

egyértelműen és hatékonyan reagál. 

Az óráin esetlegesen előforduló konfliktushelyzetet jól 

kezeli, óráin megfigyelhető, hogy a betartandó szabályok 

általánosan ismertek, elfogadottak, indokoltak. 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók 

közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket, fejleszti 

a tanulókban az érvelési kultúrát.  

A különböző gyakorlati feladatok megoldását 

felhasználja fejlesztésre. 

Feladat megbeszélés, csoportmunka, páros munka 

használata útján vonja be a tanulókat a tanulás folyamatába 

és tanári értékelés során fejleszti. 
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Lehetőség szerint a technika tantárgy sajátosságainak 

megfelelően felhasználja az elérhető infokommunikációs 

csatornákat közösségépítésre. 

Órai munkájának és kommunikációjának tudatos 

tervezésével támogatja a diákok kommunikációját 

Az adott témakörnek megfelelően felhasználja az elérhető 

infokommunikációs csatornákat az ismeretszerzés 

kibővítésére. 

A csoportos gyakorlati feladatokat felhasználja a diákok 

kommunikációjának fejlesztésére. 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, 

oktatása során a közösség iránti 

szerepvállalást erősítő pedagógiai 

helyzeteket teremt.  

A hatályos egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok 

figyelembevételével tervez. Együttműködésre, egymás 

kölcsönös megbecsülésére ösztönző feladatokat, 

gyakorlati tevékenységet épít a tananyagba. 

Lehetőséget ad tanítványainak saját, és társaik munkájának 

értékelésére. Az értékelés során korrektséget, tapintatot, 

megfontolt véleményalkotást követel. A munka tisztelete 

hatja át kommunikációját, és tükröződik elvárásaiból. 

5.6. Pedagógiai feladatai során figyelembe 

veszi és értékként közvetíti a 

gyermekek, a tanulók és 

tanulóközösségek eltérő kulturális, 

társadalmi hátteréből adódó 

sajátosságokat.  

Törekszik arra, hogy az ingerszegény környezetből 

érkező tanítványait a tantárgy adta lehetőségeket 

kihasználva élményekhez, számukra otthon meg nem 

szerezhető ismertekhez juttassa (étkezési szokások az 

életvitel kapcsán, lakberendezés stb..). 

Tananyagfüggően lehetőséget ad arra, hogy a különféle 

kultúrákból érkező gyerekek bemutathassák a többségétől 

eltérő szokásaikat, olyan munkaeszközöket, amelyek a 

többség előtt nem ismertek, stb. 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás 

elfogadására, tiszteletére, kölcsönös 

támogatására, előítélet-mentességre 

neveli.  

A hatályos egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok 

figyelembevételével tervez. Együttműködésre, egymás 

kölcsönös megbecsülésére ösztönző feladatokat, 

gyakorlati tevékenységet épít a tananyagba. 

Segíti a tanulókat, hogy fejlődjenek a közösségi 

értékekben, az egymás iránti tiszteletben és egymás 

értékeink megosztásában, valamint a különböző kultúrák 

értékeinek tiszteletében 

Lehetőséget ad tanítványainak saját, és társaik munkájának 

értékelésére. Az értékelés során korrektséget, tapintatot, 

megfontolt véleményalkotást követel. A munka tisztelete 

hatja át kommunikációját, és tükröződik elvárásaiból. 

A feladatmegoldás, tárgykészítés, órai munka során 

egyszerű, mindenki számára elfogadható szabályokat 

alkalmaz. 

5.8. Pedagógiai tevékenységében a nevelt, 

oktatott gyermekek, tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik. 

Tematikus tervéből, óraterveiből látszik, hogy 

figyelembe veszi az oktatott gyermekek életkorát, 

fejlődés-lélektani jellemzőit. Például tárgykészítésnél 5-6 

osztályban utánzás útján történő munkavégzés, 

egyszerűbb modellek, 7. osztályban tervrajz, leírás 

alapján összetett szerkezetek készítése. 

A tanórán alkalmazott módszerek illeszkednek a tanulók 

előzetes ismereteihez, életkori sajátosságaihoz, Törekszik a 

sokszínű, több érzékszerven keresztül történő 

szemléltetésre, a tapasztalat útján történő ismeretszerzésre. 

például áramköröknél: modell, kapcsolási rajz, 

szerelvények, képek, tanári magyarázat 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Képes különböző értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók tantárgyi teljesítményeinek, fejlődésének nyomon követésére, elemzésére. Képes 

a tanuló képességei, teljesítménye, érdeklődése, önmagához viszonyított fejlődése alapján pályakép alakítására, pályaorientációra. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 
6.1. A tantervi tartalmakat a gyermekek, a 

tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai 

szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptívan alkalmazza.  

A kerettanterv alapján, a helyi adottságok és a 

tanulócsoport ismeretében tervezi meg munkáját. 

Jövőbeli óraterveit az előzetes tapasztalatok alapján 

alakítja, formálja, Például tárgykészítés 

technológiájának, a tárgy szerkezetének a tanulók 

képességéhez, vagy a rendelkezésre álló időkerethez 

igazításával. 

Az óráin - alapos felkészülést követően - a diákok 

megnyilvánulásaira koncentrál, és reakcióik függvényében 

módosítja előzetes tervét. Amennyiben kevés korrekcióra 

van szükség, az azt mutatja, hogy a tervezés során a 

csoport képességeit és lehetőségeit figyelembe vette. 

6.2. Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz, a nevelési-

oktatási folyamatban célzottan 

alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és 

összegző értékelési formákat. 

Tanmenetében, tematikus tervében megtervezi az 

értékelés helyét, módszereit, A tanítási egységen belül él 

a diagnosztikus , fejlesztő értékelés eszközével, egy adott 

témakör, tanulási egység  befejezésekor használja az 

összegző értékelést. A kapott eredményeket értékeli, és 

felhasználja a további munkája során.  

A tanulói eredményesség tetten érése a tanórán, a 

megújított tervnek megfelelően. Például a tanuló önálló 

munkával, sikeresen működő modellt készít a tervezett 

időkereten belül. 

A formatív jellegű személyiségformálás útján az ellenőrzés 

és értékelés során törekszik a döntően pozitív jellegű 

megerősítésekre, figyelembe véve a tanulók saját 

magukhoz viszonyított fejlődését 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya 

sajátosságainak és az adott nevelési 

helyzetnek megfelelő ellenőrzési-

értékelési módszereket használ. 

Az értékelési módszereket és eszközöket az adott 

témakörhöz és a helyi adottságokhoz igazodva választja 

ki és alkalmazza. 

A gyakorlati tevékenységhez igazodó értékelést alkalmaz. 

6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő 

ellenőrzési, értékelési eszközöket választ 

vagy készít. 

A tanulók felkészültségének, tudásának mérésére 

alkalmas feladatokat, tárgyakat tervez, készít. 

A tanulók ismereteit a gyakorlati feladatok eredményeivel 

méri. 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak 

személyre szabott értékelést ad. 

A formatív jellegű személyiségformálás útján az 

ellenőrzés és értékelés során törekszik a döntően pozitív 

jellegű megerősítésekre, figyelembe véve a tanulók saját 

magukhoz viszonyított fejlődését. 

A tanórán kerüli az általánosítást, legyen az akár pozitív, 

akár negatív. Értékelése személyre szabott, tárgyszerű. Az 

érdemjegy mellett szöveges értékelést is ad, kiemelve az 

erősségeket, feltárja a hiányosságokat, és javaslatokat tesz 

azok kijavításának módjára 

6.6. A gyermeki, a tanulói tevékenység 

rendszeres ellenőrzésének eredményeit 

szakszerűen elemzi, értékelésüket 

rendszeresen felhasználja fejlesztési 

céljainak, feladatainak kijelölésében. 

Az értékelés adatait a tanulók egyéni és csoportos 

fejlődésének támogatására használja. 

A tanulói munkák eredményessége szerint tervezi, alakítja 

a további feladatokat. Például a tárgyak elkészítési 

technológiáját az adott csoport képességeihez igazítja 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása 

során figyelembe veszi azok várható 

Értékelési rendszere a tanulók fejlődését támogató, 

változatos mérési-értékelési kultúrát tükröz. 

Arra törekszik, hogy a tanulói teljesítmény-értékelést a 

tanuló személyiségfejlődésének támogatására használja. 
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hatását a gyermekek, a tanulók 

személyiségének fejlődésére. 

6.8. A gyermekek, a tanulók számára adott 

visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak. 

Az általa alkalmazott értékelési módszerek és eljárások 

érvényes és megbízható értékelést tesznek lehetővé. 

Például feladatmegoldás vagy munkadarab értékelésekor 

Az órai munka során értékeli, ösztönzi, korrigálja a 

tanulók tevékenységét (szabályértelmezés, 

eszközhasználat, minőség, igényesség). 

Szakszerűen, de a tanulók számára érthető hétköznapi 

nyelven fogalmaz. 

6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

Lehetőséget ad arra is, hogy a tanulók saját, illetve 

társaik munkáját értékeljék, és így segíti reális 

önértékelésük kialakulását. 

A tanóra során lehetőséget ad önértékelésre 

6.10. Az intézményi pedagógiai programmal 

összhangban alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az általa 

megkezdett nevelési-oktatási folyamat 

elején megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal, a szülőkkel. 

A kerettantervében az intézményi pedagógiai 

programjával összhangban közzéteszi az alkalmazott 

pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket 

Portfóliójából (egy-egy óra kapcsán) kiderül értékelési 

rendszere, amelyet a diákok ismernek, elfogadnak. 

Például a balesetvédelmi szabályrendszer, 

feladatmegoldás, tárgykészítés minőségi követelményei. 

A tanulók számára ismertek és egyértelműek az 

ellenőrzési, értékelési rendszerek és módszerek. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy, mint a társadalomtudományok, természettudományok aktív cselekedetekbe ágyazott alkalmazója, 

szükségessé teszi a tantárgyközi együttműködést. Képessé kell válni a rokon tárgyakban is megjelenő, egymásra épülő ismeretanyagok 

ütemezésének egyeztetésére. Kész együttműködni az iskolájában működő más munkaközösségekkel, a szaktárgya területén működő helyi 

(városi/területi), megyei és országos szakmai fórumokkal, alkotó munkaközösségekkel, szakdidaktikai műhelyekkel, szakmai egyesülettel. 

Képes kapcsolatot teremteni a közművelődési intézményekkel, terméktermelő vállalatokkal, üzemekkel. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1. 

A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása 

érdekében kezdeményezően együttműködik a 

pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

A kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi a tanár–

diák és a tanár–szülő viszonyt. A tanárok és más 

partnerek közötti információcsere hatékony módszereit 

alkalmazza. 

A pedagógiai tevékenysége során figyelembe veszi 

minden érintett fél igényét, véleményét, sajátosságait, s 

ennek megfelelően kezeli őket illetve a helyzetet. Az 

esetlegesen jelentkező konfliktusokat megbeszéli az 

érintett kollégákkal, osztályfőnökkel, szülőkkel, olyan 

módon, hogy abból minden fél érezze a jobbító 

szándékot, s törekszik a kompromisszumos 

megoldásokra. Pl. a tantárgyközi projektfeladatok 

megvalósítása során. 

Feladatot vállal iskolai vagy osztály rendezvények, 

tematikus délutánok szervezésében, és ezekben 

kihasználja a tantárgy adta lehetőségeket. 

Az óralátogatás során nehezen értelmezhető 

7.2. 

A gyermekekkel, a tanulókkal történő 

együttműködés elveit és formáit az alkalmazott 

pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a gyermekek, a 

tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve 

alakítja ki és valósítja meg. 

A tanórai és tanórán kívüli tevékenység során az 

érintetteket bevonó, több alternatívát kínáló megoldás 

jellemzi. 

Általános pedagógiai és tantárgy specifikus tevékenységét 

a szabályok és a kialakult helyi gyakorlat szerint végzi. 

Nyitott a tanulók adott témakörrel kapcsolatos 

érdeklődésére. 

7.3. 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál.  

Etikusan, szakszerűen érvel, mindenki számára érthető 

megfogalmazásra törekszik. 

Kommunikációjával szolgálja a szaktárgy mind 

szélesebb körű megismertetését. A tanártársaival 

történő konstruktív kommunikációját alkalmazza a 

munkaközösségi megbeszéléseken, tudományos 

konferenciákon, testületi értekezleteken 

A tanórai kommunikáció során megköveteli a kölcsönös 

tiszteletet, lehetőséget ad vélemények kifejtésére. 
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7.4. 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 

rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására.  

A pedagógus kölcsönösségen alapuló viszonyt épít ki a 

szülőkkel, tanulókkal, szakmai partnerekkel. 

Óraterveiből és tematikus terveiből látható, hogy 

igényli a tanulók visszajelzéseit. 

A tanórai partnerek visszajelzéseit felhasználja 

tevékenysége során. 

7.5. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az 

álláspontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga 

is meggyőzhető.  

Állásfoglalása szakmai érveken alapul, kölcsönösségre, 

megoldásra törekszik.  

A pedagógus szakmai kérdéseit, véleményét, esetleges 

egyet nem értését megfelelő fórumokon közvetíti. 

A tanóra során szakmai-pedagógiai érvekkel tereli a 

szakszerű és helyes megoldás felé diákjait. Az óra 

megbeszélés során is szakmai/pedagógiai érvekkel 

alátámasztva indokolja az alkalmazott módszereket, az 

esetleges tévedéseit belátja. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre. Részt vesz a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyfejlesztési, innovációs 

tevékenységében. Fontosnak tartja a technika, életvitel és gyakorlat szaktárgyán belüli szakmai együttműködést. Tisztában van a szaktárgy etikai 

kérdéseivel. Tájékozott a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyhoz, a szaktanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1. 
Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és 

alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz.  

Tanári tevékenységét folyamatosan felülvizsgálja, 

önállóan elemzi, értékeli. 

Magabiztosan, határozott fellépéssel tevékenykedik az 

órán. 

8.2. 

A pedagógiai feladatok megoldásában 

együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát 

segítő munkatársaival, a gyermek, tanuló 

fejlődését támogató más szakemberekkel. 

Lehetőség szerint bekapcsolódik az iskolai 

fejlesztésekbe, pályázatokba. 

A nevelőtestületben önállóan vagy csoport-munkában 

feladatot, szerepet vállal. 

Folyamatos kapcsolatot tart tanítványai érdekében az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, egyéb 

szakemberekkel. 

Az óralátogatás során nehezen értelmezhető 

8.3. 

Részt vesz szakmai kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet is vállal. 

Feladatot vállal iskolai vagy osztály rendezvények, 

tematikus délutánok szervezésében, és ezekben 

kihasználja a tantárgy adta lehetőségeket. 

Az iskolán belül és kívül is rendelkezik működő 

szakmai és egyéb kapcsolatokkal, részt vesz külső 

szakmai munkaközösség tevékenységében. Például 

Közlekedési nap szervezésénél igénybe veszi a 

rendőrség segítségét 

Az óralátogatás során nehezen értelmezhető 

8.4. 

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.  Önelemzés, és önértékelés formájában disszeminálást 

hajt végre. 

Nyitott a visszajelzésekre, és képes azokat felhasználni 

fejlődése érdekében. 

Adaptív módon reagál a tanórán történtekre, figyelembe 

veszi a tanulók reakcióit, véleményét. 

Napi rutinját a tapasztalatok alapján fejleszti. 

Pedagógiai tapasztalatait beépíti kommunikációjába. 

8.5. 

Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 

megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 

gyakorlatában eredményesen alkalmazza.  

Rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. 

Figyelemmel kíséri az online elérhető információkat. 

Például a tankönyvkiadó elektronikus tananyag 

fejlesztései, tanáregyesületi portál. 

Törekszik a szakmai újdonságok megismerésére és 

alkalmazására. 

Lépést tart a szakma fejlődésével, felkutatja a 

fejlesztési eredményeket, részt vesz szakmai 

konferenciákon, továbbképzéseken. Például 

felsőoktatási képzések, tankönyvkiadói konferenciák, 

szakmai tanáregyesület képzései, konferenciái. 

Adott témakör tanításánál az elérhető újdonságokat, a 

friss információkat, továbbképzésen szerzett ismereteit 

beépíti a tanórába. Például egy gyárlátogatáson 

megfigyelt körülményeket a munka világának 

bemutatásához. 

Használja az elérhető új tananyagokat, eszközöket. 
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Törekszik a szakmai újdonságok megismerésére és 

alkalmazására. 

Nyitott az új innovatív IKT alapú oktatási 

megoldásokra, és lépést tartva a technikai 

vívmányokkal, törekszik ezek praktikus alkalmazására. 

Figyelemmel kíséri a digitális tananyagok által 

biztosított "jó gyakorlatok" használatának beépülését a 

tanítási folyamatba. 
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4. TEMATIKUS TERV 

A pedagógus neve, szakja:  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: Technika és életvitel 

Tantárgy: Technika, életvitel és gyakorlat 

A tanulási-tanítás egység témája: Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, 

technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. A tevékenységhez 

szükséges információforrások használata, a műszaki kommunikáció alkalmazása. 

Tárgyak, modellek és azok elkészítéséhez szükséges munkafolyamatok célszerű és takarékos 

tervezése. Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. A szükséges információk 

gyűjtése, felhasználása. 

Kézügyesség fejlesztése, tárgyak, modellek előállítása. 

Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés. Anyagok újrafelhasználása. Együttműködés 

társakkal közös tevékenységben. 

Veszélyforrások felismerése, a belesetek elkerüléséhez szükséges szabályok, 

magatartásformák megismerése, alkalmazása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban: Önálló témaegység, sorrendben a 

harmadik 

Tantárgyi kapcsolatok: Technika, Természetismeret, Fizika, Kémia, Matematika, Vizuális kultúra, 

Hon- és népismeret, Történelem, Földrajz, 

Osztály: 6. 

Felhasznált források: NAT, Kerettanterv, OFI TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT – 6. osztályos 

tanmenet alapóraszámra 

Dátum: 

Jelölések a tematikus tervben: 

 Kulcskompetenciák: 
 Any Anyanyelvi kommunikáció 

Id Idegennyelvi kommunikáció 

Ma Matematikai kompetencia 

Te Természettudományos kompetencia 

Di Digitális kompetencia 

Ha Hatékony önálló tanulás 

Szo Szociális állampolgári kompetencia 

Ke Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Esz Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

 Kiemelt fejlesztési feladatok: 
er Az erkölcsi nevelés 

nem Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

áll Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

ön Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

csa A családi életre nevelés 

te A testi és lelki egészségre nevelés 

fel Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

fen Fenntarthatóság, környezettudatosság 

pály Pályaorientáció 

ga Gazdasági és pénzügyi nevelés 

mé Médiatudatosságra nevelés 
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ta A tanulás tanítása 
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TÁRGYI KULTÚRA, TECHNOLÓGIÁK, TÁRGYKÉSZÍTÉS, MODELLEZÉS (14 ÓRA) 

Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 
feladatok 

Kiemelt fejlesztési 
feladatok, kulcs-
kompetenciák 

Kapcsolódások 

1. Anyagok a természetben A természetben található 
anyagok kitermelési 
módszereinek megismerése. 
A legfontosabb anyagok 
tulajdonságaik, 
felhasználásának ismertetése. 
A nyersanyag és az alapanyag 
fogalmának tisztázása. 

F: Technikai környezet, természeti 
környezet, alapanyag, nyersanyag, 
érc, bányászat, külszíni fejtés, 
mélyművelésű bányászat, 
erdőgazdálkodás, fakitermelés, 
fém, ötvözet, hőkezelés, cement, 
beton, alumínium, bauxit, 
műanyag, üveg. 
Ö: Annak felismerése, hogy a 
mesterséges környezet anyagait a 
természeti környezetből nyeri az 
ember. 
Az anyagok kitermelése és a 
természeti környezet károsítása 
közötti összefüggés felismerése. 
Az egyes anyagok legjellemzőbb 
tulajdonsági és felhasználásuk 
közötti összefüggés. 

A téma nagyobb egységeinek 
kiadása kérdés formájában 3-4 
fős tanulói csoportoknak, 
feldolgozásra – adott 
forrásanyag (pl. tankönyvi 
szöveg) vagy önálló 
forráskeresés 
lapján.(Feladattal irányított 
kooperatív csoportmunka) 
A csoportok beszámolója a 
végzett munka eredményéről. 

er, nem, áll, ön, te, fel, 
fen, ga, mé, ta 
Any, Te, Ha, Szo 

Természetismeret, 
Földrajz, Kémia 

2. Műszaki ábrázolás Vetületi ábrázolás szabályai, 
rajzi jelek, méretarány 
alkalmazása 

F: Vetület, méretarány, hajlítási 
vonal, tengely, nem látható él, 
furat, 
Ö: A valóság és az ábra 
összefüggéseinek felismerése 

Műszaki rajz készítése, egyéni 
munka tanári irányítással 

Ma, Ha, Di, ön, fen, ta, 
pály 

Vizuális kultúra 

3. Mindennapi életben 
előforduló műanyagok 

Műanyagok tulajdonságainak 
megismerése 

F: Műanyagok gyártása, 
csoportosítása, hőre lágyuló, hőre 
keményedő, lemezek, fóliák, 
palackok, profilok, 
Ö: Az anyagtulajdonságok, félkész 
termékek, műanyagtárgyak és a 
gyártástechnológiák összefüggései 

Műanyagok összehasonlító 
vizsgálata. Feladattal irányított 
kiscsoportos munka. 
Körmöcske 

Ma, Te, Ha, Di, ön, fen, 
ta, pály 

Természetismeret 
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4. Használati tárgyak 
műanyagból 

Használati tárgy készítése 
műanyagból 

F: műanyag alakító műveletek, 
szerszámok, 
Ö: anyagtulajdonságok és kézi 
megmunkálás lehetőségeinek 
összefüggései 

Egyéni munka tanári 
irányítással 
Körmöcske befejezése 

Ma, Te, Ha, Ke, ön, fen, 
ta, pály 

Természetismeret 

5. Fémek tulajdonságai, 
Fémek korróziója 

Fémek jellemző 
tulajdonságai, fajtái, 
csoportosításuk 
A korrózió fogalma 

F: érc, olvasztás, vas, acél, 
alumínium, réz, ötvözet, rozsda, 
korrózió, hajlító, fárasztó 
anyagvizsgálat 
Ö: A különböző fémek 
tulajdonságai és felhasználási 
területük összefüggései 
A környezet fémekre gyakorolt 
hatása 

Feladattal irányított 
kiscsoportos feldolgozó 
munka, megbeszélés 
Anyagvizsgálat 
Egyszerű tárgy készítése 
fémből (síp) 

Any, Ma,Te, Ha, Ke, Di, 
Esz, ga, fen, ta, te 

Technika, fizika, kémia, 
történelem, személyes 
tapasztalatok 

6. Lemezalakítás 
Fémek korrózió elleni 
védelme 

Fémek felületkezelése, 
korrózió elleni védelem 
Használati tárgy fémből 

F: Védőbevonat 
Lemez, réz, hajlítás,  
Ö: A környezet fémekre gyakorolt 
hatásának, az anyag 
károsodásának és az 
anyagvédelem lehetőségeinek 
összefüggései 
Különféle megmunkálási és 
szerkezet összeépítési módok 

Modell készítése, egyéni 
munka tanári irányítással 
Lemezforgó készítése 

Ma, Te, Ha, Ke, ön, fen, 
ta, pály 

Természetismeret, 
technika, vizuális 
kultúra 

7. Huzalmegmunkálás Huzalok alakítása hajlítással. 
Új szerszámok és műveletek 
megismerése, biztonságos, 
balesetmentes alkalmazása. 
Tapasztalatok szerzése a 
különféle fémek fizikai 
jellemzőiről a megmunkálás 
során. 

F: Huzal, drót, drótháló, drótkötél, 
vörösréz, sárgaréz, alumínium 
Ö: A különböző anyagú és 
átmérőjű huzalok tulajdonsága és 
megmunkálhatósága (hajlítás, 
darabolás) közötti kapcsolat 
felismerése 

Egyszerűbb alapelemek (rugó, 
karika, horog, csiga) készítése 
különböző anyagú és átmérőjű 
huzalból hajlítással (egyéni 
manuális munkavégzés tanári 
irányítás mellett, illetve leírás 
alapján), ékszerek készítése 
huzalból 

nem, te, pály, ga, ta 
Any, Ma, Te, Ha, Esz 

Hon- és népismeret, 
Természetismeret, 
Fizika, Kémia, Vizuális 
kultúra 

8. Ékszer készítése huzalból Az elmúlt órán tanultak 
alkalmazása – ékszer 
készítése egyéni terv alapján 

F: Huzal, lemez, domborítás 
Ö: A felhasznált anyagok 
tulajdonságai és 
megmunkálhatóságuk közötti 
összefüggések tudatosítása 

Feladattal irányított egyéni 
önálló munka 

Ma, Te, Ha, Esz, ga, fen, 
pály, 

Fizika, technika, 
személyes 
tapasztalatok 
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9. Modellezés – Többféle 
anyagból készült összetett 
modell készítése 
Tervezés 

Ügyességvizsgáló célszerű és 
takarékos tervezése. Az 
elkészítéshez szükséges 
információk gyűjtése, 
felhasználása. 
A kivitelezés problémái.  

F: Áramkör, áramforrás, izzó 
(LED), vezeték, szegecs vagy 
csavar, zárt áramkör 
Ö: A felhasznált anyagok 
tulajdonságai és 
megmunkálhatóságuk közötti 
összefüggések felismerése. 
Egyszerű áramkör részei. 

Egyéni manuális munkavégzés 
tanári irányítás mellett, illetve 
a modell leírása alapján. 
Egyéni döntések meghozatala 
a tervezés, kivitelezés során. 

te, fen, ga 
Ma, Te, Ha, Ke, Esz 

Természetismeret, 
Fizika, Matematika 

10. Modellezés – Többféle 
anyagból készült összetett 
modell Kivitelezés 

Ügyességvizsgáló folytatása. 
A tanult huzal megmunkálási 
műveletek alkalmazása. A 
munkakörnyezet rendjének 
fenntartása. 
A műveletekhez szükséges 
munkavédelmi felszerelések 
alkalmazása.  

F: Áramkör, áramforrás, izzó 
(LED), vezeték, szegecs vagy 
csavar, zárt áramkör 
Ö: A felhasznált anyagok 
tulajdonságai és 
megmunkálhatóságuk közötti 
összefüggések felismerése. 
Egyszerű áramkör részei. 

Egyéni manuális munkavégzés 
tanári irányítás mellett, illetve 
a modell leírása alapján. 
Egyéni döntések meghozatala 
a kivitelezés során. Ismert 
munkafolyamatok szerszámok 
használatának gyakorlása. 
Szerszámok, eszközök 
biztonságos, balesetmentes 
használata. 

te, fen, ga 
Ma, Te, Ha, Ke, Esz 

Természetismeret, 
Fizika, Matematika 

11. Modellezés – Többféle 
anyagból készült összetett 
modell Befejezés 

Ügyességvizsgáló befejezése 
Az áramköri elemek 
összekötése, kipróbálása 
Új szerszámok és műveletek 
megismerése, alkalmazása. 
(Vezeték csupaszolás, fémes 
érintkezés, esetleg 
forrasztás). A biztonságos 
munkavégzéshez szükséges 
munkafogások ismerete, ép 
szerszámok célszerű, 
balesetmentes használata.  

F: Áramkör, áramforrás, izzó 
(LED), vezeték, szegecs vagy 
csavar, zárt áramkör 
Ö: A felhasznált anyagok 
tulajdonságai és 
megmunkálhatóságuk közötti 
összefüggések felismerése. 
Egyszerű áramkör részei. 

Egyéni manuális munkavégzés 
tanári irányítás mellett, illetve 
a modell leírása alapján. 
Egyéni döntések meghozatala 
a kivitelezés során. Új 
munkafolyamatok, 
szerszámok megismerése. 
Szerszámok, eszközök 
biztonságos, balesetmentes 
használata. 

te, fen, ga 
Ma, Te, Ha, Ke, Esz 

Természetismeret, 
Fizika, Matematika 

12. Modellezés Vasúti jármű makett 
elkészítése 

F: Fenyő fa, rétegelt lemez, 
mérés, szög, ragasztás, 
előrajzolás, alkatrész kivágás, 
összeszerelés 
Ö: faanyagok ismerete, 
szerszámok alkalmazása 

Makett elkészítése egyéni 
munka tanári irányítással. 
Munkadarab: mozdony 

Ma, Te, Ha, Ke, ön, fen, 
ta, pály 

Természetismeret, 
Vizuális kultúra 
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13. Modellezés Vasúti jármű makett 
befejezése 

F: Fenyő fa, rétegelt lemez, 
mérés, szög, ragasztás, 
előrajzolás, alkatrész kivágás, 
összeszerelés 
Ö: faanyagok ismerete, 
szerszámok alkalmazása 

Makett elkészítése egyéni 
munka tanári irányítással. 
Munkadarab: mozdony 

Ma, Te, Ha, Ke, ön, fen, 
ta, pály 

Természetismeret, 
Vizuális kultúra 

14. Részösszefoglalás A tanult ismeretek 
összefoglalása, rendszerezése 
Az elkészített tárgyak, 
modellek értékelése. 

Ö: Az eddigi fogalmak 
rendszerezése, mélyítése, a 
köztük lévő kapcsolat feltárása 
Az eredeti terv és a megvalósult 
modell összehasonlítása. 
K: Mennyire vagytok elégedettek 
a végzett munkával, az elkészült 
tárggyal, modellel? Miben tér el 
az eredeti tervektől? Mi az eltérés 
oka? Mi okozta a legnagyobb 
nehézséget? Mire vagytok a 
legbüszkébbek? Hogyan tudnátok 
továbbfejleszteni? Kiknek a 
munkája tetszik a legjobban? 

Feladattal irányított egyéni 
feldolgozó munka 
(Feladatlap) 
Közös megbeszélés 
A végzett munka értékelése – 
önértékelés, a társak 
értékelése, tanári értékelés 

er, áll, ön, csa, te, fel, 
fen, pály, ga, ta 
Any, Ma, Te, Ha, Szo, Ke, 
Esz 

Természetismeret, 
Matematika, Fizika, 
Kémia, Vizuális kultúra 
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5. ÓRATERV 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: technika és életvitel 

Tantárgy: Technika, életvitel és gyakorlat 

Osztály: 6. 

Az óra témája: Fémek tulajdonságai 

Az óra típusa: ismeretközlő, alkalmazó 

 

Fejlesztési feladatok: 

Kulcskompetenciák 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Hatékony önálló tanulás 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság  

 Testi-lelki egészség 

 A tanulás tanítása 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: Fémek jellemző tulajdonságai, fajtái, csoportosításuk. A korrózió 

fogalma. Egyszerű anyagvizsgálat, fémlemez alakítása kéziszerszámokkal. 

Az óra didaktikai feladatai: A legfontosabb fémek felismerése – vas (acél), alumínium, réz, 

legfontosabb tulajdonságai. A megmunkálhatóság és az anyagminőség közötti összefüggés tudatosítása. Saját 

tapasztalat útján történő ismeretszerzés. A tevékenységhez szükséges információforrások, szerszámok 

használata, a biztonságos munkavégzés szabályainak alkalmazása. 

Tantárgyi kapcsolatok: technika, fizika, kémia, történelem 

Felhasznált források: Tankönyv - Békefi Gábor – Erlich József – Karsai Zsuzsanna – Nedobáné 

Fendrik Éva. Technika, életvitel és gyakorlat 6. OFI - Budapest. 54-55. oldal [24. lecke] 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-zene-

fizikaja/az-ajaksip (letöltés dátuma: 2016. szeptember 26.) 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-zene-fizikaja/az-ajaksip
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-zene-fizikaja/az-ajaksip
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Képek forrása: 

http://nyirdrotkerites.hu/zartszelvenyek-es-egyeb-szerkezeti-anyagok/ 

http://tipoxbetontechnika.hu/korrozio-vedelem.php 

http://byjus.com/chemistry/occurrence-and-extraction-of-aluminium/ 

http://www.kmeszinesfem.wlap.hu/ 

http://www.kosaltd.hu/index.php?kat=229 

http://www.quiznight.hu/csapatok/turbulencia 

(letöltés dátuma: 2016. szeptember 26.) 

http://nyirdrotkerites.hu/zartszelvenyek-es-egyeb-szerkezeti-anyagok/
http://tipoxbetontechnika.hu/korrozio-vedelem.php
http://byjus.com/chemistry/occurrence-and-extraction-of-aluminium/
http://www.quiznight.hu/csapatok/turbulencia
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Idő Az óra menete 

 

Megjegyzés 

A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Munkaformák 

2’ Óra célkitűzése, motiváció  Motiváció: Az óra indítása 

sípszóval 

Tanári elbeszélés 

Frontális munka 1. számú dia 

5’ A fémekről szerzett ismeretek 

felidézése, összefoglalása 

A kapott dominón lévő választ 

felolvassa, ha elhangzik a 

kérdése, majd felteszi 

(felolvassa) a saját kérdését 

Az első kérdés feltétele, 

irányítás, ellenőrzés 

Feladattal irányított frontális 

munka 

A csoport létszámánál eggyel 

több” dominó” kérdésekkel és 

válaszokkal 

3’ Fémek tulajdonságai 

 

 

 

Korrózió vizsgálat (Tanári asztalon 

mintafémek egy vízzel teli tálban) 

A tanulóknak fel kell ismerniük 

a háromféle fémet, és az 

érzékszervi vizsgálat után 

véleményt kell mondani a 

fémek tulajdonságával 

kapcsolatban 

Egy kiválasztott tanuló kiveszi a 

három féle fémet, és elmondja 

tapasztalatát 

Feladat ismertetése 

A munka irányítása, tanulók 

felszólítása, a jó válaszok 

megerősítése, szükség esetén 

pontosítása, javítása 

 

A korrózió jelenségének rövid 

magyarázata 

Korrózió – fémek oxidációja: a 

vas és acél felületén oxidáció 

hatására kialakuló vöröses barna 

színű réteg, amely kaparás 

hatására leválik – hétköznapi 

nevén: rozsda 

Csoportmunka – 3-4 fős 

csoportok 

Tapasztalat útján történő 

önálló ismeretszerzés 

 

 

Frontális osztálymunka 

A háromféle fém: vas (acél), 

alumínium, réz 

 

 

 

A minta fémeket előző nap már 

bele kell tenni a vízbe 

5’ Fémek alakítása kézi szerszámokkal – 

hajlítás, darabolás 

A megmunkálhatóság és az 

anyagminőség közötti összefüggés 

tudatosítása 

Két-két különböző vastagságú 

réz és alumínium lemez 

összehasonlítása hajlítás, 

darabolás 

A tapasztalatok közös 

megbeszélése 

Feladat ismertetése, a 

csoportokban folyó munka 

ellenőrzése 

Páros munka – a párokon 

belül eltérő egyéni feladattal 

A kapott anyagok vizsgálata 

egyszerű eszközökkel 

(szerszámokkal) - hajlítás 

fogóval, darabolás 

lemezollóval, 

0,5 – 0,5 vastag réz, illetve 

alumínium lemez 

1 – 1 vastag réz, illetve 

alumínium lemez 

0,5 – 1 vastag réz lemez 

0,5 – 1 vastag alumínium lemez 
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5’ Miért szól a síp? 

A jelenség értelmezése: 

Hol használnak sípot? (Kik használnak 

sípot, és miért?) 

Ötletek a síp működésének 

elmagyarázására 

 

Értő figyelem  

 

 

 

Ötletelés 

Tanári magyarázat kivetített 

ábra segítségével a síp 

működéséről (A sípok 

jellegzetes hangot kiadó 

egyszerű hangkeltő eszközök. 

Jellegzetes kialakításuk miatt a 

belefújt levegő rezgésbe jön, 

ami hang kibocsátásával jár.) 

Hol használnak sípot 

Frontális osztálymunka 2. számú dia 

2’ Munkadarab bemutatása – síp 

készítése fém (alumínium) lemezből 

Milyen lehet a síp kiterített hálója? 

A kész sípok alapján a síp 

hálójának lerajzolása – 

szabadkézi vázlat 

A tanulói vázlatok ellenőrzése, 

értékelése 

Feladattal irányított egyéni 

munka 

Alapanyag: 120*60-as 0,5 mm 

vastag alumínium lemez 

5’ Műszaki ábrázolás – a kapott ábra 

értelmezése, a síp előrajzolása, nyírása 

A kapott műszaki rajz alapján 

előrajzolni a sípot, és kivágni 

Párokban ellenőrizni a másik 

munkáját 

Ellenőrzi a munkát, szükség 

esetén segít 

Egyéni munka, ellenőrzés 

párban 

3. számú dia 

3’ Tanári mintadarab készítése Figyelnek a tanári 

magyarázatra, bemutatásra 

1. Élek lecsiszolása, sarkok 

lekerekítése 

2. A síp nyelvének elkészítése – 

oldalak behajtása fogóval 

3. A síp testének elkészítése – 

hajlítás kör alakban 

Frontális osztálymunka 

Tanári magyarázat, bemutatás 

4. számú dia 

(A dia egészen az óra végéig 

kivetítve marad.) 

8’ Tanulói munkadarabok készítése 1. Élek lecsiszolása, sarkok 

lekerekítése 

2. A síp nyelvének elkészítése – 

oldalak behajtása fogóval 

3. A síp testének elkészítése – 

hajlítás kör alakban 

Felügyeli a balesetmentes 

szerszámhasználatot, ha kell, 

segít 

Önálló munkavégzés  
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2’ A kész munkák kipróbálása, a hibák 

javítása 

A síp kipróbálása, esetleges 

javítása 

Tanári bemutatás – hogyan kell 

használni a sípot 

Frontális osztálymunka  

3’ A végzett munka értékelése, a sípok 

osztályozása 

Figyelem 

A saját munkadarab elhelyezése 

a megfelelő osztályzatot 

tartalmazó számhoz 

Ön- és társak értékelése 

Az osztályzat szerinti csoportok 

átnézése, javaslattétel az 

esetleges áthelyezésre 

1-5 közötti számok lehelyezése, 

az értékelési szempontok 

elmondása 

 

 

A munkadarabok átnézése, 

esetleges áthelyezése, 

érdemjegy adása 

Frontális osztálymunka  

2’ Óra zárása – szerszámok elrakása, 

rendrakás 

Szerszámok elpakolása, asztalok 

letisztítása, hulladék 

összegyűjtése 

Felügyeli a csoport munkáját Egyéni munka  
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Dominók:  

 Milyen anyagok a fémek? 

A fémek szobahőmérsékleten általában szilárd halmazállapotú, átlátszatlan, jól 

megmunkálható, alakítható, a hőt és az elektromosságot jól vezető anyagok. 
Hogyan fordulnak elő a fémek a természetben? 

A fémek a természetben ritkán fordulnak elő használati tárgyak készítésére alkalmas tiszta 

állapotban. Többnyire más ásványokkal keveredve érc formájában találhatók meg. 
Mi az érc? 

Az érc olyan ásvány vagy kőzet, amelynek fémtartalma gazdaságosan kinyerhető. Hogyan tudjuk az ércek fémtartalmát kinyerni? 

Az ércekből általában magas hőmérsékleten lehet kiolvasztani a fémet. Az ércek kinyerése a 

kohókban történik. A vaskohó neve: nagyolvasztó. 
Melyek a leggyakoribb fémek? 

A leggyakoribb fémek a vas, az alumínium és a réz. Hogyan csoportosítjuk a fémeket? 

A fémeket, az egyik csoportosítás szerint három nagy csoportba szokás sorolni. A fekete 

fémek – ilyen például a vas, a színes fémek, mint például a réz és a nemesfémek, mint például 

az ezüst és az arany. A másik csoportosítás szerint megkülönböztetünk nehéz és könnyű 

fémeket. Az alumínium például a könnyűfémek csoportjába tartozik. 

Milyen tulajdonságai vannak a vasnak? 

A vas szürkésfehér színű, kemény és mágnesezhető. Milyen tulajdonságai vannak a réznek? 

A réz vörös színű, puha, oxidréteg védi. Vegyületei mérgezőek. Milyen tulajdonságai vannak az alumíniumnak? 

Az alumínium ezüstös színű, puha, könnyű és oxidréteg védi Hogyan tudják megváltozatni, javítani a fémek tulajdonságait? 

A fémek tulajdonságait leggyakrabban ötvözéssel javítják. Az ötvözet a fém másik fémmel 

vagy egyéb anyaggal alkotott keveréke. 
Milyen fontosabb ötvözeteket ismerünk? 

A kohóból kikerülő úgynevezett nyersvas, maga is ötvözet, mert sok szenet tartalmaz. A 

legismertebb ötvözet a bronz, ami réz és ón ötvözete.  
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1. számú dia 
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2. számú dia 
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3. számú dia 
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4. számú dia 
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Kész síp (tanári minta) 
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6. REFLEXIÓ AZ ÓRATERVHEZ 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: technika és életvitel 

Tantárgy: Technika, életvitel és gyakorlat 

Osztály: 6. 

Az óra témája: Fémek tulajdonságai 

Az óra típusa: ismeretközlő, alkalmazó 

Reflexió: 

Bár a tanulók már dolgoztak fémmel, a fémek felismerése, osztályozása újdonság volt számukra. A 

bevetetés – motiváció – nagyon jól sikerült, a sípszóra mindenki felkapta a fejét, és nagyon örültek, hogy 

az óra végére mindenkinek lesz saját sípja. 

Az első dián látható képeket úgy igyekeztem összeválogatni, hogy azon ne a mindennapok során 

megszokott fémtárgyak látszódjanak, hanem félkész termékek – rudak csövek, zártszelvények -, illetve 

a képek egy részét megvágtam, hogy a számomra fontos részleteket mutassák. 

A tudáskártyákat – dominókat – a tankönyvi lecke alapján készítettem el, figyelve arra, hogy a 

legfontosabb fogalmakat tartalmazzák. Mivel kémiát még nem tanulnak, így megpróbáltam kerülni a 

bonyolultam szakkifejezéseket, illetve a két nehezebb fogalmat – korrózió, ötvözet – az addigi 

ismereteikhez kapcsolódva megmagyarázni. A fémek előállítására vonatkozó részeket kihagytam, illetve 

csak nagy vonalakban érintettem, úgy éreztem ennyi új ismeret, fogalom már sok lenne számukra. 

Előzetes feladat volt a csoport számára a tankönyvi lecke otthoni átolvasása, ennek ellenére a válaszokat 

úgy fogalmaztam meg, hogy abban benne legyen maga a kérdés is. A kártyákat véletlenszerűen 

osztottam ki – mindenki húzhatott egyet. Az órának ez a része sikeres volt, minden tanuló a saját 

kérdésére válaszolt. Ugyanakkor ezekre a fogalmakra a következő órákon még vissza fogunk térni, hogy 

azok valóban rögződjenek. 

A háromféle fém felismerése a képek alapján viszonylag könnyen ment. A vízből kiemelt minták 

közül a vas már eléggé „rozsdás” volt ahhoz, hogy a felkért tanuló kezét „összepiszkolja”, így hamar 

megegyezett a csoport abban, hogy vasból nem szívesen készítené el a sípot. 

Anyagvizsgálatnál minden párnál jól kijött, hogy a vastagabb anyagot a vékonyabbnál, illetve a rezet 

az alumíniumnál nehezebb megmunkálni – hajlítani, darabolni, ezért könnyen elfogadták, hogy a sípot 

vékony alumínium lemezből fogják elkészíteni. 

A síp működését megértették, az ábra és a magyarázat elég volt számukra. Nagyon jó példákat hoztak 

a használatára, feladatára (rendőr, sportbíró, kutya kiképző, stb.), úgy hogy sok gyereket tudtam „+” – t 

adni a jó válaszokért, észrevételekért. 

Az órának ez a része több időt elvett, mint amit előzetesen terveztem, ezért a síp hálójának tervezését 

elhagytam és megmutattam a műszaki rajzot. Bár a rajzolvasással nem volt baj – tudták, hogy mit jelent 

a vastag vonal, a pontvonal, illetve a két-pontvonal -, a háló elkészítése az alumínium lemezre többeknek 

problémát okozott, ezért a táblára is elkészítettem lépésenként a rajzot.  

Az anyagvizsgálatnál gondot okozott számukra a lemezolló használata, így a sípot már nem azzal, 

hanem erős szabászollókkal vágták ki, amellyel sokkal pontosabban tudtak dolgozni. Egymás 

ellenőrzése – segítése megszokott a csoportban, ennek ellenére két tanuló rosszul nyírta ki a sípot – nekik 

adtam új alapanyagot. Közben a többieket megkértem, hogy az egyik levágott darabot addig hajlítsák, 
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amíg az el nem törik, és számolják a hajlítások számát – később a síp készítésénél már mindenki nagyon 

figyelt és egyetlen munkadarab sem tört el. 

A 4. dia segítségével megbeszéltük az elkészítés menetét, az értékelési szempontokat, és azt hogy 

mire kell különösen figyelniük az elkészítés során. A megbeszélés után két perc alatt meghajlítottam a 

tanári mintadarabot, ami szerencsére azonnal működőképes volt. 

A 11 fős csoport képességei az átlagosan sokkal jobbak, ennek ellenére van két olyan tanuló, akik 

lassabbak a többieknél. Nekik kellett a tanári segítség a munkadarab elkészítése során is. A sípok egy 

része nem működött azonnal, ezeket a hibákat javítottam – a rés kitágításával, illetve az ék beállításával. 

A munkához szükséges idő elég nagy szórást mutatott, volt aki 4 perc alatt kész lett, míg a 

leglassabbnak 10 percbe telt befejezni. Akik hamarabb elkészültek neki kezdtek a rendrakásnak, mert a 

csoport csak akkor hagyhatja el a termet, ha minden szerszám a helyére kerül és a munkapadok tiszták. 

Az önértékelés – osztályzat adása a végzett munkára/az elkészült mintadarabra – szintén megszokott 

a csoportban. Jellemző rájuk, hogy alul értékelik magukat. Ezen az órán is több munkadarab került 

feljebb vagy a társak vagy az én értékelésem alapján. Végül csak két 4-es érdemjegy született, a többiek 

megérdemelték az 5-ös osztályzatot. 

Ennek az órának az előkészítése nagyon sok időt vett igénybe, de úgy érzem megérte, mert hangos 

sípszó mellett vidáman hagyta el a csoport a termet, igaz jó pár perccel a kicsöngetés után. Már a 

tervezésnél is éreztem, hogy az idő elég szoros, de nagyon jó szervezéssel meg lehet csinálni. 
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7. REFLEXIÓ – HOSPITÁLÁS 

Kolléganőmmel már majdnem negyed évszázada tanítok együtt ebben az iskolában technikát. Az alsó 

tagozatos osztályok döntő többségében ő a technikatanár, bár már egyre gyakrabban előfordul, hogy az 

óraszámok miatt az osztálytanító kapja meg az órákat. Így volt ez a mostani osztályban is az elmúlt 

tanévben, ezért bár az osztály már 2.-os, alig egy féléve dolgoznak együtt a tanárral. Ezt néha észre is 

lehet venni, amikor nem jut azonnal eszébe egy-egy gyermek neve. Saját tapasztalatból tudom, nagyon 

nehéz megtanulni a gyermekek nevét azokban a csoportokban, amelyekkel hetente csak egyszer 

találkozunk. Ráadásul ez egy teljes osztály. És még a nagyobbak is nagyon igénylik a személyes 

megszólíttatást, hát még az ilyen kicsi gyermekek! Ennek ellenére az osztály nagyon aktív, látszik rajtuk, 

hogy szinte minden percét élvezik az órának, amin nem is csodálkozom, hiszen az órát tartó tanár 

személyisége, valamint a sokszínű játékos feladatok nagy motiváló erőt jelentenek. 

Bár én is technika szakos vagyok, mégsem tudtam teljes egészében szakmai szempontból nézni az 

órát, lévén, hogy ez a korosztály nagyon távol áll tőlem. Mindig meglepődök, mennyi mindent tudnak 

már az ilyen apróságok is. Az első feladat – várat ábrázoló kép összerakása – szinte pillanatok alatt 

sikerült mindenkinek. Pedig nem is olyan egyszerű a feladat. Ráadásul, miközben figyeltem a munkát, 

feltűnt, hogy nem a képeket, hanem a formát nézik, ami magas szintű alakfelismerési képességre utal, 

és jól előkészíti a műszaki ábrázolást, ami ennek az órának az egyik célja. A másik, ami szintén feltűnt: 

ezek a gyermekek már nagyon szépen ki tudják fejezni a gondolataikat, el tudják mondani a 

véleményüket. 

Az értő szövegolvasás szintje is meglepett. A jelentkezők közül véletlenül kiválasztott kislány 

hangosan, érthetően olvasta fel a várakkal kapcsolatos szövegrészt.  

A következő feladat – a gyermekek beszélnek egy csak általuk látott képről, miközben a többiek a 

hallott szöveg alapján megépítik a képen látható vár modelljét – nagyon tetszik. Sokféle készséget 

fejleszt, és meglepő, hogy mennyire sikeres volt. Nem csoda, ha két ennyire játékos feladat után lelkesen 

láttak neki az építésnek. 

Az is tetszett, hogy nem a tanár értékelte az elvégzett munkát, hanem a gyermekek. Azt is el merték 

mondani, ha nem volt tökéletes a feladatmegoldásuk, és meg tudták fogalmazni a hiba okát is. 

Ami nem tetszett, hogy időnként túl sok kérdést tett fel egyszerre a tanár, így a gyermekek nem tudták 

pontosan, mire is kell válaszolniuk. De mivel a feladat eléggé érthető volt számukra, ez nem okozott 

különösebb zavart. Mint ahogy az sem, hogy a gyermekek által hozott dobozok fenn maradtak, így a 

szertárból behozott „közösből” építkeztek. Sőt én úgy érzem, ez a „figyelmetlenség” az óra javára vált: 

a gyermekek „saját” doboza jobban kötötte volna a fantáziájukat – nehéz a sajátot beadni a közösbe, 

illetve elcserélni másvalakiével. És ha a csoport tagjai nem hoztak elég alapanyagot, akkor az ő váruk 

csak szerényebb lehet. 

Az építkezés közben volt egy kisebb káosz. Bár ezek a gyermekek nagyon önállóak (szerintem a jó 

szokásrendnek köszönhetően korosztályuk átlagánál önállóbbak), igényelnék a személyre szabott tanári 

figyelmet, amit ekkora létszámnál nagyon nehéz megadni. Ezt általában akkor érzem, amikor 5. 

osztályban átveszek a kolléganőtől egy-egy csoportot. Szerencse, hogy az elkövetkező években már alsó 

tagozaton is megvalósul a csoportbontás technikából. 
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Azt is nagyon szerencsésnek tartom, hogy ezeknek a gyermekeknek szaktanteremben lehetnek a 

technikaórái, így felső tagozaton nem okoz problémát a teremrendhez való szoktatás. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS ÖNÁLLÓ ALKOTÓI TEVÉKENYSÉGEKRŐL, 
MUNKÁKRÓL 

Fontosnak tartom, hogy a technikaórákon tárgykészítés, modellezés folyjon, ezért tanulóim 

számára az órákon elkészíthető modelleket, tárgyakat tervezek, illetve minden tanulói 

modellről készítek tanári bemutató modellt. Emellett a tanítás során a tanulókkal együtt 

munkálkodom, és a saját modellemen mutatom be a soron következő műveletet. 

Ezért a saját fejlődésem érdekében többféle kézműves technika alapjait tanultam meg 

különböző tanfolyamokon. A képeken általam készített tárgyak láthatók. 

 

 

Komplex népművészet 

Különböző tárgyak 

készítése természetes 

anyagokból hagyományos 

népi technikákkal. 

A képen egy gyékényből 

készült ló és egy nemezelt 

labda látható. 

 

Fafaragás 

Ambrus Aladár fafaragó 

mester az elmúlt két évben 

tartott foglalkozásokat 

technikatanárok részére. 

Kidolgozott egy 

„oktatócsomagot”, 

amelyben didaktikusan 

összeállított mintákon 

keresztül tanítja meg az 

egyre nehezebb fogásokat. 

A képen két gyakorlólap és 

egy barátságpálca (miniatűr 

kopjafa) látható. 
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Ékszerkészítés 

Elsősorban huzalból készítettünk különféle ékszereket, amelyeket 

gyönggyel, kövekkel díszítettünk. 

A bemutatóba általam készített fülbevalókat raktam be. 

 

A modelljeim döntő többségét azért találtam ki, illetve azért alakítottam át ismert 

modelleket, hogy tanulóim számára bemutatás vagy műveleti leírás alapján elkészíthetők 

legyenek. Szem előtt tartottam, hogy viszonylag rövid idő alatt, esetleg maradék anyagokból 

elkészíthetőek legyenek. Ilyen modellek a bábuk. 

   

   

  

Mivel fontosnak tartom, 

hogy tanítványaim 

kreativitása fejlődjön, az 

általuk készített bábok 

kifejezik készítőjük 

egyéniségét. 
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A következő tárgy (körmöcske) pezsgőtablettás dobozból készül: 

 

 

 

Kocka textilből – leírás 

Ez a kocka patchwork technikával készül, és szivaccsal van kitöltve. 

Anyagszükséglet: 

6 db 9 cm  9 cm-es apró mintás pamutvászon anyag (lehetőleg többféle mintával). 

6 db 7 cm  7 cm-es négyzetlap (alaklemez papírból). 

1 db 7 cm oldalú szivacskocka (töltőanyag). 

Cérna. 

Eszközszükséglet: 

Varrótű, gombostű, gyűszű, olló. 

A munka menete: 

 
 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Technika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól 
hatályos változata 

44 

Vágj ki papírból 6 db 7 cm  7 cm-es 

sablont! 

A textilből vágj ki 6 db 9 cm  9 cm-es 

négyzetet. 

A kivágott alaklemezt helyezd az anyag 

közepére, és erősítsd oda gombostűvel! 

Az anyagot hajtsd rá a kartonra (mintha 

becsomagolnád)! 

 
 

Az összehajtott anyagot a sarkainál 2-3 

öltéssel szorosan varrd össze! Egyik saroktól 

a másikig fércelő öltéssel haladj! 

Vigyázz, ne ölts a kartonba, mert akkor a 

végén nehezen tudod kivenni! 

Ha mind a 6 kartont bevontad az 

anyaggal, varrd össze a kockát! 

Először 2 db négyzetet fektess össze 

színével egymás felé fordítva! Az egyik élét 

varrd össze apró öltéssel, majd folytasd, 

amíg egy kiterített kockahálót nem kapsz! 

 
 

Szedd ki a sablont abból a négyzetből, 

amelynek már minden oldalához hozzá van 

varrva egy-egy másik négyzet! Folytasd a 

varrást a maradék élek mentén az eddigi 

módon egészen az utolsó élig! 

Itt is vigyázz, hogy ne ölts a kartonba! 

Szedd ki a maradék sablonokat és fordítsd ki 

a kockát! 

Helyezd bele a szivacskockát, és most már 

kívülről varrd be az utolsó élt! 

Ha egyszínű anyagból készíted, csinálhatsz 

belőle pl. dobókockát is. Ekkor a pontokat 

textilből még a sablonra fércelés előtt 

készítsd el és rögzítsd varrással vagy 

ragasztással! 
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A technikaversenyekre azonban sokkal bonyolultabb modelleket is terveztem. Ennél a 

vasúti jelzőlámpánál – a kapcsolási rajzot én terveztem – egy astabil multivibrátor egy 

váltókapcsoló segítségével vagy két piros vagy egy fehér LED-et villogtatott felváltva. A 

szükséges paneleket (NYÁK-lapokat) személyes kapcsolataimon keresztül sikerült 

legyártatni. A modellhez mozdony és terep is tartozott – azt is el kellett készíteni a versenyző 

csapatoknak. 

Javasolt munkasorrend:  

 Forrasszátok be a LED-eket a panelbe! (A LED 

hosszabbik lába a katód!) 

 Jelöljétek ki a furatok helyét 90  60  5-ös 

farostlemezen, majd fúrjátok ki a lemezt! (Az 

oszlop helyét Ø10-es, a kapcsoló helyét Ø6-os 

fúróval.) 

 A 40 × 60-as fenyőlécet szintén fúrjátok ki két 

helyen, egymásra merőlegesen! (Egyik az 

oszlop helye, másik a vezetékek kivezetésére 

szolgál.) 

 Ragasszátok egymáshoz az állvány két darabját, 

majd illesszétek a helyére az oszlopot és a 

kapcsolót! 

 Húzzátok be alulról az oszlopba az elemcsatlakozót, és forrasszátok a helyére a vezetékeket! 

(A piros a +.) 

 Húzzátok be a csőbe a vezetékeket, és kössétek be a kapcsolót. (Most ellenőrizheted a 

forrasztás helyességét!) 

 A kapcsoló bekötése:  

 
Piros    Zöld 

Szürke    Sárga 

Narancs    Kék 

 
 

Hasonlóan bonyolult versenymodell volt a napelemes épület, a körhinta, a szállítószalag 

modellje és a riasztóval felszerelt ház – ezek a modellek az általam társszerzőként írt 

tankönyvekbe is bekerültek. 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Technika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól 
hatályos változata 

46 

  

 

 
 
 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Technika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól 
hatályos változata 

47 

A technikakönyvekben találhatók kivágható és összeragasztható modellek. Az én terveim 

szerint készültek 5. osztályban házmodellek, 6. osztályban bútormodellek. Tanítványim ezek 

felhasználásával 5. osztályban települést, 6. osztályban lakásmodellt készítenek. 

Képek a 2013/2014-es tanév alkotásaiból: 
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9. PROJEKTTERV 

1. A tevékenység neve, címe Kis helytörténeti kutatók szakköre 

2. A tevékenység céljának, a 

fejleszteni kívánt készségeknek 

a leírása 

Cél: a község épített technikai örökségének és szakmai 

kultúrájának, múltjának és jelenének megismerése.  
Változatos programokon és tevékenységeken keresztül a 

szűkebb haza, a lakóhely múltjának megismerésén túl a 

porcelángyártás történetétének feldolgozása a fennmaradt tárgyi 

emlékek, leírások és visszaemlékezések alapján. 

Fejlesztési célok: önállóság, kreativitás, megismerési vágy, 

önmegvalósítás, problémamegoldás, lényegkiemelő és 

rendszerező képesség, manualitás, a logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

3. A célcsoport leírása 

(létszám, általános jellemzők – 

életkor, érdeklődés stb.) 

A csoport 6–8. osztályos tanulókból tevődik össze, akik az 

ismeretek bővítésén túl érdeklődnek a helytörténeti 

érdekességek iránt, és szívesen végeznek gyűjtő, illetve 

kutatómunkát önállóan és csoportban egyaránt.  

4. A tervezett alkalmak száma, 

a tevékenység időtartama 
 Évi 24 alkalom × heti 2 óra 

5. A tevékenység 

munkaerőigénye (a 

megvalósítók létszáma, a 

részvételük időtartama, 

képesítésük) 

1 fő  

Általános iskolai tanár  

Évi 48 óra  

6. A tevékenység 

módszertatának leírása 

Önálló és frontális feldolgozás 

Csoporttevékenység 

Gyűjtő- és kutatómunka 

Interjúkészítés 

Prezentáció készítése 

Ismeretszerzés, magyarázat 

Előadás 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazása, alkotó jellegű tevékenység 

(festés, rajzolás, formázás) 

7. A tevékenység 

eszközigényének leírása 

Dekorációs anyagok: műszaki kartonok, színes kartonok, rajz- 

és festőeszközök, vágóeszközök (tapétakés, olló), 

porcelánmassza, porcelánfesték, tempera, öntőformák, 

fényképezőgép, egyéb papíranyagok 

8. A tervezett tevékenység 

időbeli bontása (az egyes 

alkalmak leírása: időigény, az 

érintett témák, a tervezett 

tevékenységek rövid leírása) 

Mellékletben 

9. A tevékenység kimenete (a 

teljesítés követelményeinek 

leírása) 

Rendszeres részvétel a szakkör munkájában 

Önálló és közös feladatmegoldás 

Produktum létrehozása 

A tevékenység dokumentálása 

10. A tevékenység sikeres 

megvalósításával elérni kívánt 

eredmények leírása 

 Kiteljesedik a tanulók tudása a tananyagot meghaladóan. 

 Fejlődik öntevékenységük, önértékelésük, kreativitásuk. 

 Élvezik az együtt munkálkodást. 

 Kialakul kötődésük a lakóhelyükhöz. 

 Önállóságuk, valamint önkifejezésük erősödik. 

 Értékelni tudják a végzett munkát. 

 A sikerélmény, az alkotás öröme pozitívan hat 

személyiségükre. 
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Melléklet 

A tervezett tevékenység időbeli bontása 

Alkalom Tevékenység 

1. 

 

1–2. foglalkozás  

Csoportalakítás – a szakkör céljainak, feladatainak és tematikájának 

megismertetése.  Az éves tevékenység felvázolása, a feladatok, tevékenységek 

szétosztása, megbeszélése. Beszélgetés, ötletgyűjtés, gondolattérkép összeállítása. 

 

Tájékozódás, az aktuális ismeretek felmérése – helyismereti totó. 

Elképzelések, vélemények a közös tevékenységünkről. 

Mit várunk ettől a szakkörtől? – saját vélemények megfogalmazása, leírása. 

Az előzetes gyűjtőmunka megbeszélése – a település története / írásos emlékek, 

képek, cikkek, régiségek, kőedények, porcelánok stb. összegyűjtése. 

 

Látogatás a porcelángyárban – a gyártás folyamatának megtekintése. 

Gyártási technológiák – a porcelánkészítés fortélyai. 

Feladat: kérdések összeállítása.  Fotók és jegyzetek készítése. 

2. 

 

3–4. foglalkozás 

A település története I.  A településhez kötődő mondák – a név kialakulása. 

Böngészés, érdekességek keresése a világhálón. IKT-eszközök alkalmazása. 

 

Feladat: kiállítási anyag gyűjtése folyamatosan a szakkör befejezéséig. 

Munkaformák, módszerek: frontális, egyéni, gyűjtőmunka, új ismeretszerzés, 

rendszerezés. 

3. 

 

5–6. foglalkozás 

„Községünk a porcelánkészítés bölcsője…” 

A település  története II. A kezdetektől az 1700-as évekig. 

A település jellegének kialakulása.  

A Károlyi család tevékenységének jelentősége. 

 

Feladat: az összegyűjtött anyag rendszerezése, feldolgozása. 

Az írásos anyagok rendezése – tablókészítés. 

Prezentáció és fényképek feltöltése folyamatosan. 

Munkaformák, módszerek: frontális, csoportmunka, alkotómunka, rendszerezés, 

ismeretszerzés, tényanyaggyűjtés. 

4. 

 

7–8. foglalkozás  

A település és a gyár története III. Az 1800-as évek. 

– Telepesek beköltözése. 

– Rolly Antal és Rolly József munkássága. 

– Üveghuták létrehozása. 

A település címerének megismerése, a címer motívumainak jelentése, utalása, 

jelentésük értelmezése.  

Feladat: alkotómunka –  a címer elkészítése nagy méretben. 

Önálló információgyűjtés IKT-eszközök segítségével – vázlat- és jegyzetkészítés 

a gyűjtött anyagból. 
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A gyűjteményünk gyarapítása. 

Munkaformák, módszerek: frontális, önálló, páros munka. 

Új ismeret szerzése, alkotómunka. 

 

Második látogatás a porcelánmanufaktúrában. 

Az eredeti dokumentumok megtekintése. 

A dekorációk megtekintése. 

5. 

 

9–10. foglalkozás 

A település és a gyár története IV. Az 1900-as évek. 

A kőedénygyártás felvirágoztatása. 

Kiemelkedő személyiségek: 

– Istványi Ferenc 40 éves munkássága – a gyár felvirágoztatása; 

– az első gőzgép a gyárban (1871); 

– az elemi oktatás megteremetése – az első iskola létrehozása; 

– az itt élő emberek élete, munkássága. 

 

Feladat: előzetes felkészülés alapján előadás összeállítása (Istványi 

Ferencről). 

Munkaformák, módszerek: anyaggyűjtés, rendszerezés, előadás, frontális és 

egyéni munka. 

Fényképek készítése, a diatár bővítése. 

6. 

 

11–12. foglalkozás 

A porcelánmúzeum kiállításának megtekintése. 

Képanyag gyűjtése – a gyár története képekben. 

Feladat: érdekességek feljegyzése – fényképek készítése a csoport látogatásáról. 

Munkaformák, módszerek: csoportos és önálló munka, új ismeretek szerzése, 

tényanyag gyűjtése, feldolgozása. 

7. 

 

13–14. foglalkozás 

A település és a gyár története V. A bérlőváltozások időszaka. 

– Szakmári Károly cégfőnök, kassai nagykereskedő és gyáros tevékenységének    

   jelentősége. 

– A kerámiagyár államosítása. 

– Újjáépítés 1960 és 1963 között. 

Feladat: a fejlődés megfigyelése. 

Munkaformák, módszerek: csoportos – jegyzetek készítése, képanyag 

összeállítása. 

8. 

 

15–16. foglalkozás 

A gyár rekonstrukciója – a település fejlődése. 

Steiner László munkássága – alkotó tevékenysége, gyár- és vidékfejlesztési 

küzdelme – találkozó a gyárigazgató özvegyével. 

A gyárfejlesztés hatása a község életére – a falu rendezési terve – új épületei. 

Feladat: az építetett környezet változásainak megfigyelése – a régi és az új 

falukép összehasonlítása – dokumentáció készítése. 

Munkaforma: tanulmányi séta, adatfeldolgozás, adatgyűjtés. 

9. 

 

17–18. foglalkozás 

A rekonstrukciótól az ezredfordulóig. 

A „szász korszak” feldolgozása. 
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A művész alkotásai és stílusa. 

A Szász Stúdió. 

A gyár önállósodása (1981). 

 

Feladat: a stúdió munkájának megismerése az alkotásokon keresztül. 

Jellegzetes technikák és dekorációk (kézi festés, matricázás). 

Munkaformák, módszerek: csoportos, önálló anyaggyűjtés. 

Önálló munka: fekete-fehér alkotás készítése. 

10. 

 

19–20. foglalkozás  

A privatizálástól a bezárásig. 

Újságcikkek, képek feldolgozása – IKT-eszközök segítségével. 

A márkajelek változásai – régi és új márkajelzések. 

Feladat: a márkajegyek összegyűjtése. 

Munkaformák, módszerek: csoportos és páros tevékenység, ismeretszerzés,  

megfigyelés, anyaggyűjtés. 

11. 

 

21–22. foglalkozás 

Látogatás a porcelánmúzeumban. Szász Endre műveinek megtekintése. 

Feladat: album készítése Szász Endre műveiről és tevékenységéről. 

Önálló alkotás az alkotócentrumban – porcelánfestés saját tervezésű minta 

alapján. 

Munkaformák, módszerek: egyéni munka, csoportos összeállítás;  

ismeretszerzés, fotók készítése. 

12. 

 

23–24. foglalkozás 

Nevezetes alkotások – híres alkotók, művészek. 

A község épületein és közterein található nevezetességek, szobrok, műalkotások 

felderítése, dokumentálása. 

Feladatok: önálló kutatómunka – a nevezetességek feltérképezése; 

rajzos térképvázlat és montázs készítése – az alkotókról gyűjtött adatok 

feljegyzése. 

Munkaformák, módszerek: csoportos tevékenység, gyűjtőmunka, önálló 

feldolgozás, fotók készítése. 

13. 

 

Február 

25–26. foglalkozás 

Feladat: az összegyűjtött képanyag rendszerezése. 

Prezentáció összeállítása. 

A következő foglalkozás előkészítése. 

Feladat: az interjú kérdéseinek összeállítása. 

Munkaformák, módszerek: csoportos tevékenység, interjúkészítés; 

rendszerezés, csoportosítás. 

14. 

 

27–28. foglalkozás 

Találkozás a gyár ügyvezető igazgatójával. 

Beszélgetés a jelenlegi helyzetről és a kft. jövőjéről. 

Az új logók, új termékek megismerése. 

Feladat: fényképek készítése, szóróanyagok, prospektusok tanulmányozása. 
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15. 

 

29–30. foglalkozás 

Személyes találkozás: 

F. M. Liechtensteinben élő festőművész kalandos életútjának megismerése – 

nevezetes alkotásainak megtekintése a porcelánmúzeumban. 

Feladat: kérdések összeállítása – jegyzetek és fotók készítése; 

képanyag összeállítása. 

Munkaformák, módszerek: csoportos tevékenység, interjú, beszélgetés, 

ismeretszerzés, anyaggyűjtés. 

16. 

 

31–32. foglalkozás 

Közös alkotás készítése a művésszel – a festés rejtelmei: az ő sajátos 

technikájának bemutatása. 

Feladat: alkotómunka – egy festmény létrehozása saját elképzelés alapján. 

Munkaformák, módszerek: önálló tevékenység, önálló alkotás. 

17. 

 

33–34. foglalkozás 

Feladat: az elkezdett alkotás befejezése – a művek értékelése és kiállítása. 

Festési technikák elsajátítása – gyakorlati alkalmazása. 

Munkaformák, módszerek: egyéni és csoportos, megfigyelés, alkalmazás. 

18. 

 

35–36. foglalkozás 

Feladat: találkozás és ismerkedés a gyár dolgozóival – beszélgetés az elmúlt 

időkről – mesterségek I. 

– Kézi festők, matricázók, korongosok, masszázók, kemencések, csíkozók. 

Feladat: interjúkészítés, beszélgetés a dolgozókkal – érdekességek összegyűjtése. 

Munkaformák, módszerek: új ismeretek szerzése, anyaggyűjtés, csoportos 

tevékenység, fotók készítése. 

19. 

 

37–38. foglalkozás 

A porcelángyártás mesterei II.   

B. B. iparművész meglátogatása. 

Feladat: a mesterségek megismerése – B. B. alkotásainak megtekintése. 

Munkaformák, módszerek: beszélgetés, ismeretszerzés, csoportos tevékenység. 

20. 

39–40. foglalkozás 

 

Feladat: alkotónap – formázás: porcelánszobrok, -figurák készítése. 

A híres porcelánrózsa fortélyainak megismerése. 

A rózsa elkészítése porcelánmasszából. 

Munkaformák, módszerek: csoportos, egyéni tevékenység, önálló alkotás 

készítése. 

21. 

 

41–42. foglalkozás 

Feladat: kiállítási anyag rendszerezése, a kiállítás megszervezése; 

előadások és bemutatók előkészítése az iskola tanulói részére. 

Munkaformák: csoportos tevékenység, előadás, beszélgetés, rendszerezés; 

digitális anyaggyűjtés. 

Az összegyűjtött tárgyi emlékek rendezése. 

22. 

 

43–44. foglalkozás 

Feladat: a helytörténeti szakkör tevékenységének áttekintése. 
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Megvalósultak-e a kitűzött célok? Bővültek-e ismereteink?  

Feladat: helyismeretei totó készítése. 

Munkaformák: önálló munka, önálló véleményalkotás, beszélgetés, az ismeretek 

rendszerzése. 

23. 

 

45–46. foglalkozás 

Feladat: a szakkör tevékenységének, céljainak bemutatása, kiállítás; 

előadások az iskola tanulói részére. 

 

Munkaformák: csoportos tevékenység, előadás, beszélgetés, rendszerezés, 

prezentáció. 

24. 

 

47–48. foglalkozás  

Záró foglalkozás – beszámoló és prezentáció a szakkör munkájáról. 

Az együtt végzett munka értékelése – a csoportmunka eredményei. 

Önértékelés – kérdőív kitöltése. 

Saját vélemények, élmények megfogalmazása. 
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10. SZAKMAI ÉLETÚT ÉRTÉKELÉSE 

1. Szakmai életút bemutatása   

 

1959. március 10-én születtem Szombathelyen. A középiskolát Szombathelyen a Savaria 

Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában végeztem el, itt érettségiztem, és 

gépjárművillamossági műszerész szakmát szereztem. A szakmával együtt kaptam meg A, B, C 

kategóriájú „hivatásos” gépjárművezetői engedélyt is. Még ugyanebben az évben – 1977-ben – 

jelentkeztem a 405-ös számú Szakmunkásképző Intézet elektronikai műszerész szakára, és 

kétévnyi tanulás után 1979-ben elektronikai műszerész bizonyítványt vehettem át. Első 

munkahelyem a REMIX Rádiótechnikai Vállalat szombathelyi üzeme volt, ahol elektronikai 

műszerészként helyezkedtem el. Ebben a munkakörben a passzív elektronikai 

alkatrészgyártásban alkalmazott gépek, berendezések karbantartása, javítása és fejlesztése volt 

a feladatom. 1980-ban munkahelyet váltottam, szintén elektronikai műszerészként a Vas 

megyei Távhőszolgáltató Vállalatnál vállaltam munkát. A feladatom a hőszolgáltatásnál lévő 

vezérlő és biztonsági berendezések javítása, karbantartása és szükség szerinti fejlesztése volt. 

Ez idő alatt töltöttem le másfél éves katonai szolgálatomat egy Vas megyei alakulatnál híradós 

szolgálatban. 1983 júliusától dolgozom jelenlegi munkahelyemen, amikor Szombathelyen 

megalakult a Technika Tanszék és elkezdődött a technika szakos tanárképzés. A Tanszék 

alapító tagjaként laboránsi beosztásban a feladataim közé tartozott az elektronikai és 

információtechnikai laborok felszerelésének, eszközállományának a megtervezése, az 

oktatótermek, laboratóriumok belső elrendezésének a tervezése, kialakítása, az oktatást 

támogató taneszközök készítése és fejlesztése, a gyakorlati tanórákon az oktató tanár segítése. 

A tanszék az eszközök és taneszközök beszerzésénél nagy hangsúlyt fektetett az akkor 

alkalmazásba kerülő mikroszámítógépek alkalmazására. Az 1980-as évek közepén a tanszék 

állományában szép számmal voltak az oktatás szolgálatában az akkor használatos ZX81, 

Spectrum, Commodore, Primo és HT mikroszámítógépek. Az én érdeklődésemet is felkeltették 

ezek a gépek, és olyan tudásra, tapasztalatra tettem szert, hogy az országban elsők között 

kezdtem el Szombathelyen vállalkozóként számítógépek szervizelésével, javításával, 

bővítésével foglalkozni. Az első PC-t a főiskolán még alkatrészenként megvásárolva tudtuk 

összerakni, így volt lehetőségük a hallgatóknak megismerkedni a PC/XT használatával. (Az 

akkor még élő COCOM-lista miatt nem lehetett komplett számítógépet „nyugatról” behozni.) 

A tanszék közös taneszközfejlesztésének talán a csúcsát jelentő eszköz egy Commodore 

64-gyel irányított esztergagép tervezése és összeállítása volt, amelynek során a szánok 

mozgatását végző elektronika, illetve a számítógép és az esztergagép közötti interfész 

megtervezése és elkészítése volt az én feladatom. A gép az ELTE-n kutatás keretében lett 

elkészítve. Az oktató CNC fa és kemény műanyag megmunkálására lett tervezve. 1990-ben 

kezdtem el felsőoktatási tanulmányaimat a szombathelyi tanárképző főiskolán, itt végeztem el 

levelező tagozaton a technika és a számítástechnika tanári szakot. 1993-ban léptem be a 

Technikatanárok Országos Egyesületének tagjai közé. 1994-ben műszaki ügyintézői 

munkakörbe soroltak át, a tevékenységem továbbra is az előbbiekben már leírtak szerint alakult. 

A legnagyobb változást azt jelentette, hogy óraadói megbízást is kaptam általános 

számítástechnika tantárgy oktatására, ami minden hallgató számára kötelező volt, és a mai 
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Office programcsomagnak megfelelő ismeretanyag, valamint az operációs rendszer tanítását 

jelentette. 1997-ben végeztem el a technika középiskolai tanári szakot a Janus Pannonius 

Tudományegyetemen. Ebben az időben készült el egy tablósorozat, amely az IBM PC/AT 

funkcionális felépítését mutatja be. Szintén ezekben az években került kiadásra két informatikai 

témájú könyvem: X (2000. Z Kiadó. Budapest.) és Y (2001. Z Kiadó. Budapest.) címmel. Az 

elektronikai, informatikai hardverek fejlesztése és készítése mellett egyre több időt kötöttek le 

a tanításhoz kapcsolódó tevékenységek. 2000-ben a modulrendszerű PC-vezérlőkártyákkal 

részt vettem az INNOFORUM 2000 című hazai termékbörzén, amelyről kiállítói mintaoltalmat 

kaptam, amelyet sajnos nem vittem tovább, holott a modulrendszernek a kifejlesztését 

szabadalmi jog beadásáig vihettem volna, de anyagi támogatás hiányában ezt nem tudtam 

megtenni. A környező megyékben lévő iskolák is vásároltak ezekből a modulokból, és a 

számítógépes irányítás oktatását (mind hardveres, mind szoftveres szempontból) egyszerű 

módon tudták velük nemcsak demonstrálni, hanem a tanulók aktív online programozásával 

működtetni. 1998-ban pályázatot írt ki a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Technika 

Tanszéke főiskolai tanársegédi állás betöltésére, amelyet sikerrel pályáztam meg és a két év 

múlva kiírt adjunktusi pályázat kiírásáig betöltöttem. 1998 és 2001 között oktattam egy 

magánvállalkozás keretében számítógép-kezelői és szoftverüzemeltetői OKJ-vizsgákra 

felkészítő tanfolyamokon. Ezekben az években két szombathelyi gimnáziumban is tanítottam 

technika tantárgyat. Ezek voltak azok az idők, amikor a számítástechnika kezdte „elvenni” az 

időt a technika tantárgytól a közoktatás területén. De ez volt a számítástechnika hőskora is, 

legalább is abban az értelemben, hogy a számítástechnikai műveltség ebben az időben vált 

általánossá. Nekem is el kellett döntenem, hogy a technika vagy az informatika felé vigyem el 

a tevékenységemet. Ebben a kb. tíz esztendőben közel 50-50 százalékban a technika és 

számítástechnika témájával és oktatásával foglalkoztam. Így például az Oktatási Minisztérium 

megbízásából technika és számítástechnika tankönyvek tankönyvszakértői és 

tankönyvreferensi munkálatait láttam el, érettségi elnöki megbízásokat kaptam, OKJ-

vizsgaelnöki tevékenységeket láttam el. Az érettségi elnöki megbízásra való jelentkezés 

motivációja az volt, hogy kapjak egy általános képet a különböző középiskolai típusokban 

végző diákok tudásszintjéről, és össze tudjam vetni a saját, felsőoktatási intézményben tanuló 

hallgatóink tudásával. 2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen PhD-

tanulmányokat kezdtem, amelynek végeredményeként 2008-ban doktori címet szereztem. A 

doktori képzéssel párhuzamosan német nyelvből komplex középfokú C, angol nyelvből 

komplex alapfokú C nyelvvizsgát tettem. Ebben az évben intézményemben főiskolai docensi 

pályázatot írtak ki, amelyet sikerrel pályáztam meg. A következő évben megbíztak az intézeti 

tanszék koordinálásával, majd újabb egy év elteltével sikerrel pályáztam meg az egyetemi 

docensi pályázatot. Jelenleg is ebben a státuszban oktatok. Mivel a bolognai rendszer 

bevezetésével gyakorlatilag ellehetetlenült a technika szakos tanárképzés, döntenem kellett, 

hogyha megszűnik a képzés, hogy fogom folytatni tevékenységemet. Úgy döntöttem, hogy 

elkezdek egy mérnökképzést. 2012-ben végeztem a Széchenyi István Egyetemen 

mechatronikai mérnök mesterszakon. 2013-tól egy szakközépiskolában óraadói tevékenységre 

kértek fel, amely alkalmat kínál a közoktatásban tanuló diákok tudásszintjének megismerésére, 

a közoktatásban lévő nehézségek megtapasztalására, a különböző pedagógiai módszerek 

hatékonyságának lemérésére, az elméleti pedagógiai módszereknek a közoktatás gyakorlatába 

való adaptálásának kipróbálására. Minden évben vállalom – nem csak technika szakos – 
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hallgatók szakdolgozati témavezetését, valamint a kétévente megrendezendő OTDK-

versenyekre (módszertan) is felkészítek egy-egy hallgatót. A legutóbbi kaposvári OTDK-

versenyen a hallgatóm II. helyezést ért el. Az idei évben Sárospatakon megrendezésre kerülő 

versenyen is indul egy hallgatóm.  

Tevékenységem elismeréséül 1987-ben művelődési miniszteri dicséretet vehettem át, 2009-

ben elnök-rektorhelyettesi dicséretben részesültem, 2010-ben megkaptam a szombathelyi 

felsőoktatás 50 éves évfordulója alkalmából kiadott emlékérmet, 2012-ben pedig a TOE 

emlékplakettjét a „Technikai nevelésért”.  

Több társaságban is tagságot vállalok/vállaltam. Így például tagja vagyok a Szombathelyi 

Tudományos Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, tagja voltam az 

MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának (2008–2012), valamint a 

Gépgyártás szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Ahogy már a fentiekben is jeleztem, a TOE 

tagja vagyok, jelenleg elnökségi tagságra is megszavaztak a kollégák.  

Több elektronikus tananyagot készítettem, ilyen a HEFOP-3.1.1-P.-2004-07-0010/1.0 

pályázat keretében az ipari termék- és formatervező mérnök BsC szak elektrotechnika 

tantárgyához készített előadásvázlat. A méréstechnika és az irányítástechnika elektronikus 

egyetemi jegyzetek a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 MTMI témájú felsőfokú szakképzések 

fejlesztése az NyME TTK-n támogatásával készültek. Az Erősítő áramkörök és jellemzőik I., az 

Erősítő áramkörök és jellemzőik II., a Műveleti erősítők – műveleti erősítők jellemzői II., 

valamint az Egyenirányító áramkörök, tápegységek az NSZFI megbízásának a terméke.  

 

2. Pedagógiai munkám a kompetenciák tükrében:  

 

2.1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

Oktatási intézménybe történő elhelyezkedésem egy időbe esik az asztali számítógépek 

elterjedésével. A mikroszámítógépek és a PC-k alkalmazása az oktatásban még nagyon 

gyermekcipőben járt. Ekkor kellett az informatikai eszközöket céltudatosan beépíteni a 

technika szakos tanárképzés szerkezetébe. Gyakorlatilag készen vásárolható eszközök nem 

voltak, így saját megoldásokat kellett kifejleszteni és elkészíteni. Laboránsként 

tevékenykedtem a tanszék számítástechnikai és információtechnikai tantermeiben, 

laboratóriumaiban. Az eszközök használatához módszertant is ki kellett dolgozni, hogy azok a 

hallgatók is elsajátíthassák az új technika használatát, akik még nem találkoztak előző 

tanulmányaikban számítógépekkel. Az idő múlásával gyakorlatvezetéseket vezettem, 

méréseket, mérési jegyzőkönyveket dolgoztam ki. Óraadói és későbbi oktatói státuszomban a 

technika, az informatika gyors fejlődése folyamatos szakmai fejlődésre sarkallt.  

A tanítás során a hallgatóimnak a problémaalapú tanítás elveit próbálom átadni, hogy leendő 

tanítványaikat ne feladatközpontú, hanem a problémaközpontú módszerekkel próbálják 

gondolkodásra sarkallni. 
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2.2. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

2006-ban dolgoztam ki a technikatanári MA akkreditációs programját, amelyet még abban 

az évben akkreditáltak, majd 2013-ban elkészítettem az osztatlan technika, életvitel és gyakorlat 

szakos tanári szak akkreditációs anyagát. A mintatantervek készítésénél a mindenkori NAT 

követelményeit és a szakos KKK előírásait vettem figyelembe. A technika tantárgy 

sajátosságaiból adódó elveket is messzemenően tekintetbe vettem, azokat a mintatantervek 

készítésénél a tantárgyak tananyag-összeállításában hangsúlyosan szerepeltettem.  

 

A hallgatóimnak, akár nappalisok, akár levelezősök, megpróbálom a mesterséges környezet 

kialakításának evolúciós folyamatát úgy bemutatni, hogy a technikai környezet mindig 

emberközpontú legyen és az ember érdekét szolgálja. Ez már megadja a motiváció alapját, 

amellyel a hallgatók érdeklődését a megfelelő szintre lehet emelni.  

 

2.3. A tanulás támogatása  

Hallgatóimnak – főként a levelezősöknek – gyakran adok olyan önállóan feldolgozandó 

dolgozatkészítést, amelyet egy prezentáció alkalmazásával kell bemutatni a csoport előtt. Így 

kénytelenek saját kutatómunkát végezni, és ami talán még fontosabb, megtanulnak megfelelő 

színvonalú prezentációt készíteni, illetve adott időkereten belül megtartani az előadást. 

Tapasztalatom alapján gyakorló pedagógusoknak is problémát jelent egy jól megszerkesztett, 

meghatározott percben előírt előadást tartani. Hallgatóimtól elvárom, hogy használják a 

Moodle elektronikus keretrendszert, amely elektronikus felületen keresztül ad lehetőséget az 

oktató és a hallgató közötti kommunikáció megteremtésére, valamint az oktatási anyagok és a 

beadandó feladatok feltöltésére, kölcsönös elérésére.  

 

2.4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Meggyőződésen, hogy egy tanárnak nemcsak tanítania, de nevelnie is kell. Ezt inkább 

magatartásával, példaadásával tudja megtenni. A felsőoktatási munkakörömből adódóan 

hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű, magatartásbeli nehézséggel rendelkező 

hallgatóval gyakorlatilag nem találkozom. A szakközépiskolai óraadásaim alkalmával azonban 

több ilyen tanuló is előfordul a csoportokban. Ebből a tapasztalatból azt tudom leszűrni, hogy 

következetes munkával, a megfelelő teljesítmény megkövetelésével a tanulók képesek egy 

adott szint elsajátítására, és ha meg tudom győzni őket, hogy képesek megtanulni és megérteni 

az adott tananyagot, akkor nincs elveszett tanuló. Persze vannak olyanok, akik egyszerűen nem 

hajlandóak az együttműködésre, és nem érdekli őket a kapott érdemjegyek szintje sem.  
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2.5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre; integrációs tevékenység; 

osztályfőnöki tevékenység  

A felsőoktatásban a bolognai rendszer bevezetésével – vagy még előbb – megszűnt a 

csoportvezető tanár funkciója. Mivel a kreditrendszer bevezetésével nincs vagy alig van állandó 

csoport, ebből adódóan az egy kurzusra járó hallgatók alig ismerik egymást. Van lehetőség – 

bizonyos tantárgyak esetében – projektmunka alkalmazására, általában négyfős csoportokban, 

ahol kötelező lenne az együttműködés, így egymás jobb megismerése, egy stabil kohézió 

kialakulása. Gyakorlatilag a kooperatív módszernek az alkalmazása.  

 

2.6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

Ez a kompetencia inkább a középiskolai oktatásom esetében releváns. A technikusképzésben 

részt vevő 18–20 éves fiúk (minden osztályban 100%) személyisége már nehezen változtatható, 

de mindenképpen fejleszthető. Amikor egy új osztályt kapok a szakképzésben, akkor az első 

órákon személyes bemutatkozást alkalmazok, ahol a tanulók szakmaválasztási motivációjára is 

rákérdezek, és ekkor azt tapasztalom, hogy sokuknak fogalma sincs, hogy miért azt a szakmát 

választotta, amit éppen tanul. Vannak, akiket meg lehet „győzni” a szakma fontosságáról, ők 

lesznek azok, akik majd szorgalmasabban nekiállnak tanulni, amit aztán megfelelő apróbb 

jelekkel minősítek. Sok esetben már a tanulók kérik, hogy a tananyag tanulása előtt tegyek fel 

kérdéseket, hogy a helyes választ adók plusz pontokat vagy a kérdés nehézségétől függően akár 

jeles osztályzatot kaphassanak. Ezek általában olyan kérdések, amelyeket más tantárgyban már 

tanulniuk kellett, de sok esetben nehezen tudnak tantárgyak között gondolkodni.  

 

2.7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

A felsőoktatásban a Neptun-rendszer lehetőséget ad az egy-egy kurzus hallgatóival való 

elektronikus levelezésre. A Moodle keretrendszer pedig a feladatok kiadását, az elektronikus 

tananyagok feltöltését, illetve a beadandó tananyagok leadását támogatja. A városi, a 

közoktatás területén tevékenykedő technika szakos kollégákkal rendszeres kapcsolatban 

beszéljük meg a tantárgy helyzetének állapotát, – sajnos – gyakrabban a problémák meglétéről 

tudunk információt cserélni, és ritka, ha a tantárgy helyzetében pozitív változás áll be. Úgy 

gondolom, hogy egy tanárképző intézményben oktatónak nemcsak a gyakorlóiskolai 

kollégákkal kell együttműködnie, hanem a kevésbé frekventáltabb intézmények oktatóival is.  

 

2.8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Harminckét éve dolgozom a felsőoktatásban, végigjártam a különböző szinteket, 

laboránsként kezdtem és jelenleg szakfelelősként, tanszékvezetőként dolgozom a technika szak 

és tantárgy nagyobb társadalmi elfogadottságáért. A szak az elmúlt több mint 30 év alatt 

különböző társadalmi, oktatáspolitikai megítélés alá esett, de – meggyőződésem szerint – 

minden esetben a hallgatók technikai műveltségének elmélyítéséért ténykedtem. A 
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szakképzésben eltöltött évek bizonyítják, hogy az alapfokú oktatásban kell a különböző 

szakmák tevékenységeit megmutatni a tanulóknak, és ezt döntően csak a technika tantárgyon 

belül lehet megtenni. Amennyiben a pályaválasztás témakörben a különböző szakmák 

eszközállományát (nem virtuálisan, hanem kézbe fogva), napi tevékenységének 

megismertetését, üzemlátogatások megszervezését be lehet építeni, a szakképzést már 

tudatosabban tudják választani, kevesebb frusztrált tanuló/hallgató lesz a képző 

intézményekben.  

Nagyon fontos szakmai eseménynek tartom a Technikatanárok Országos Egyesületének 

éves konferenciáit. Ezeken színvonalas előadások keretében az aktuális oktatáspolitikai 

kérdésekről is tájékozódhatok, és lehetőségem van találkozni kollégákkal az ország szinte 

minden pontjáról.  

 

Szakmai fejlődési terv  

Ahogy minden tudományág, minden tantárgy folyamatos változáson megy át, ez a technika 

tantárgyra és a pedagógiára is igaz. A változásokat persze – meggyőződésem szerint – csak 

meggondolva és a célszerűséget messzemenően figyelembe véve szabad alkalmazni, és csupán 

azért nem alkalmazható egy módszer, mert új. Meg kell keresnem azokat a témaköröket, 

amelyek alkalmasak lehetnek egy adott módszer, eljárás kipróbálására. A tanárképzésben 

nemcsak a pedagógiai módszerek változását kell követni, hanem a szaktárgy (a technika) 

fejlődését is követni kell. Gondoljunk az infokommunikációs eszközök fejlesztési ütemére! Ezt 

a szakmai fejlődést inspirálja a rendszeres publikációk, előadások, tanulmányok készítése.  

Célom, hogy naprakész szakmai ismeretemmel a technika, életvitel és gyakorlat szak, illetve 

tantárgy elfogadtatását, presztízsét növelni tudjam, a döntéshozókat meg tudjam győzni a 

tantárgy fontosságáról, a technikai műveltség/tudás elmélyítése és az ország gazdasági 

potenciálja közötti kapcsolat meglétéről.  
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11. SZABADON VÁLASZTHATÓ DOKUMENTUM - 
MÚZEUMLÁTOGATÁS 

Látogatás az Elektrotechnikai Múzeumban (7. osztály) 

 

A foglalkozás előkészítésének lépései: 

 

1. Tájékozódás a múzeumi órák lehetőségeiről 

2. A tananyaghoz kapcsolódó tartalmak meghatározása 

3. Egyeztetés a múzeumi óra tartalmáról 

4. Időpont egyeztetése 

5. Megbeszélés a múzeumi órát tartó pedagógussal 

a. Az elsajátítandó tananyagról 

b. A felhasználható időkeretről 

c. A csoport összetételéről, érdeklődési köréről 

d. A kiemelt tartalmakról 

 

Felhasznált források: http://elektromuzeum.hu/hu/muzeumpedagogia/ (letöltés: 2014. 

március 1.) 

A Háztartás – óraterv 5. című dokumentum (http://www.ofi.hu/7-8-

osztaly) osztályra adaptált változata 

A foglalkozás időtartama: 2 óra 

 

A foglalkozás témája:  

1. Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a háztartási hálózatban. 

2. Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő háztartási és egyéb 

eszközök, gépek jellemzői, működésük és használatuk. 

 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere:  

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről, a 

tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok 

önálló rögzítése. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből 

származó tapasztalatok felhasználása a problémák megoldása során, a tevékenységek 

gyakorlásakor. 

 

http://elektromuzeum.hu/hu/muzeumpedagogia/
http://www.ofi.hu/7-8-osztaly
http://www.ofi.hu/7-8-osztaly
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A foglakozás leírása: 

  

1. Bevezető, ráhangoló beszélgetés – a múzeumi foglalkozás céljának megbeszélése, az 

előzetes feladatok kiadása. 

2. A múzeum épületének, történetének megismerése vezető segítségével (egyéni 

megfigyelés előre megadott szempontok alapján). 

3. Bemutató kísérletek szakvezetéssel – múzeumi környezetben a diákok izgalmas 

kísérleteken keresztül, játékos módon, a fizikai demonstrációs eszközök 

működtetésével sajátíthatják el az elektrodinamika, elektrosztatika törvényszerűségeit, 

az elektromos áram hatását.  

4. Régi háztartási gépek megismerése. Hogyan működtek? (Csoportmunka a kiadott 

szempontok alapján.) 

5. A látottak összegzése: 

• Mit tanultál? 

• Mi tetszett a legjobban? 

Házi feladat: Hasonlítsd össze az itt látott háztartási gépeket az otthoni gépekkel! 

 

Tantárgyi kapcsolatok: technika, informatika, fizika, kémia, biológia, történelem 

 

 
Múzeumi óra – kép a múzeum honlapjáról 
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Kiegészítő információk a múzeumról 
 

A múzeum épülete 

A múzeum épülete eredetileg egy 30/10 kV-os transzformátorállomás volt, amelyet 1934-

ben helyeztek üzembe. Építészei, Gerstenberg Ágost és Arvé Károly Bauhaus stílusban 

tervezték meg a létesítményt. A zártsorú beépítésbe illeszkedő, kétemeletes, félnyeregtetős, 

vasbetonvázas épület „U” alaprajzzal épült. Az építészeti kivitelezést az XX Építő Rt. végezte. 

A budakalászi travertinnel burkolt főhomlokzat szimmetrikus, háromtengelyes, két oldalán 

egy-egy nagyméretű vertikális üvegfal található art deco acélráccsal. Középen van az első 

emeleti ablakkal egybefogott üzemi kapubejárat, fölötte nagyméretű, kőből faragott 

székesfővárosi címerrel. A bejárat két oldalán egy-egy háromszögű prizma alakú díszlámpát 

helyeztek el. A kapualjból jobbra impozáns főlépcsőház nyílik. Az art deco-mintás műkő 

padlója Györgyi Dénes Mildecor-szabadalma alapján készült. A falakat zöld mázas Zsolnay-

csempe burkolat borítja, eredeti acél lépcsőkorlátja is megmaradt. 

Az épület jobb szárnyában a 10 kV-os, a bal oldali részben a 30 kV-os 

kapcsolóberendezéseket és a transzformátorokat helyezték el. A homlokzati fronton a 

lépcsőház, valamint a relé- és vezénylőtermek voltak. A lépcsőházból szintenként nyíltak az 

erősáramú kapcsolóberendezések elhelyezésére szolgáló terek, amelyekben a készülékeket 

betonfalú cellákba szerelték, ezzel biztosítva, hogy az esetleg meghibásodott berendezések a 

rendszer szomszédos elemeit ne veszélyeztessék. 

A transzformátorállomás üzeme a főváros alaphálózatának 30 kV-ról 120 kV-ra történő 

áttérése következtében az 1960-as évek végén megszűnt. 

 

Magyar elsők az elektrotechnikában 

Bláthy Ottó Titusz 

Gépészmérnök, az MTA tiszteletbeli tagja. Zipernowsky Károllyal és Déri Miksával együtt 

megalkotta a transzformátort (Transzformátor-kiállítás). 1889-ben szerkesztette meg a róla 

elnevezett váltakozó áramú fogyasztásmérőt. Úttörő szerepe volt különféle erőművi 

berendezések, többek között kapcsolóberendezések, önműködő turbinák és 

feszültségszabályozók, turbógenerátorok és a nagy transzformátorok tervezésében. Kandó 

Kálmán halála után ő fejezte be a fázisváltós mozdonyok fejlesztését. 

 

Jedlik Ányos 

Bencés szerzetes, természettudós és feltaláló, a kísérleti fizika kiváló művelője, egyetemi 

tanár, akadémikus. Doktori oklevelét a Pesti Tudományegyetemen szerezte. Tevékenysége és 

munkája alapján az első magyar elektrotechnikusnak tekinthető. A világon először Jedlik 

készített olyan villanymotort, amely folyamatos forgómozgást végez (forgony). Egysarkú 

(unipoláris) generátorának mágneses terét elektromágnes állítja elő. Az itt megfogalmazott 

dinamóelv (öngerjesztéses kapcsolás elve) felismerésével Jedlik öt évvel megelőzte a német 
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Siemenst és az angol Wheatstone-t. Számos más fontos találmány is fűződik nevéhez, de sajnos 

Jedlik nem szabadalmaztatta alkotásait. 

 

Déri Miksa 

Műszaki tanulmányait a budapesti József Műegyetem mérnöki osztályán kezdte, majd a 

bécsi műegyetemen fejezte be 1877-ben mint vízépítő mérnök. 1878-tól a Magyar Királyi 

Közlekedési Minisztériumban, majd a budapesti és szegedi folyammérnöki hivatalban 

dolgozott. 

1882-ben Zipernowsky Károly munkatársául hívta meg a Ganz-gyár villamos osztályára. 

Első közös szabadalmuk egy „Öndelejező váltakozó áramú gép” (öngerjesztésű váltakozó 

áramú generátor), amelyet a Nemzeti Színház 1000 izzólámpából álló világításának táplálására 

készítettek. 1883-tól Bécsben dolgozott mint a Ganz-gyár villamos osztályának ausztriai 

képviselője. 1889-től 1896-ig a bécsi Internationale Elektricitäts-Gesellschaft vezető igazgatója 

lett. Ő építette és rendezte be a vállalat bécsi villamos erőművét. 

Zipernowsky Károllyal és Bláthy Ottó Titusszal közösen számos szabadalom kidolgozója. 

Egyik legismertebb találmányuk a transzformátor és az új, váltakozó áramú elosztórendszer 

(1885). Felismerték a soros kapcsolású Gibbs–Goulard-féle nagytávolságú energiaátviteli 

rendszer fogyatékosságait. Helyette párhuzamos kapcsolást és a nyitott mágneskörű szekunder 

generátor helyett zárt vasmagú indukciós készüléket (transzformátor) alkalmaztak. Ezzel 

lehetővé tették a váltakozó áram térnyerését az egyenárammal szemben. A gyakorlatban is 

megvalósították az új transzformátoros energiaelosztó rendszert, és a hozzá szükséges 

berendezéseket teljes sikerrel üzembe is helyezték. Vitathatatlan, hogy előttük más nem tudott 

állandó feszültséget adó, nagyobb teljesítményű, üzembiztos energiaátviteli és elosztórendszert 

megvalósítani. 

Déri 1903-ban fejlesztette ki kétkefe-rendszerű egyfázisú repulziós motorját, amely Déri-

motor néven vált ismertté. A két kefepár állításával, nagy indítónyomaték mellett a motor 

fordulatszáma és forgásiránya volt szabályozható. A század elején lakóházak 

személyfelvonóinak és daruknak a hajtására, valamint egyfázisú 

váltakozó áramú villamos vasutaknál alkalmazták. Zipernowsky 

Károllyal közös találmánya az egy- és kétfázisú áramra használható 

egyarmatúrás (közös forgórészű) áramátalakító, amelyet 1889-ben 

szabadalmaztattak. A géppel lehetővé vált az egyen- és a váltakozó 

áramú hálózatok összekapcsolása, ezzel lehetővé téve a két rendszer 

közötti energiacserét mindkét irányban. 

A Ganz-gyár három mérnökének, Zipernowsky Károlynak, Déri 

Miksának és Bláthy Ottó Titusznak a történelmi érdeme, hogy 

megoldották a villamos energia nagyobb távolságra való gazdaságos 

szállítását és elosztását. Sajnos nem eléggé él a köztudatban, hogy az 

ő rendszerük az, amely az egész világon elterjedt és a mai napig 

használatos. 
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A 19. század nyolcvanas éveiben több vezető elektrotechnikus foglalkozott a kor egyik talán 

legizgalmasabb technikai problémájával, a villamos energia nagyobb távolságokra való 

gazdaságos szállításával és szétosztásával. Többségük makacsul kitartott az egyenáram 

egyedüli lehetősége és használata mellett, azonban a Ganz-gyár teljesen új váltakozó áramú, 

transzformátoros energia-elosztórendszere (1885) elindította az egyenáram és a váltakozó áram 

közötti versenyt, amely a későbbiek folyamán a váltakozó áram javára dőlt el. 

 

A villamosított háztartás 

A Déri-teremben levő tárlat a villamos 

háztartási készülékeket, szerelési és 

installációs anyagokat, valamint a villamos 

gyógyászati eszközöket mutatja be. 

Szinte lehetetlen elképzelni 

mindennapjainkat villamos energiával 

működő háztartási készülékek nélkül. Ma 

már természetes, hogy minden háztartásban 

megtalálhatók a különböző konyhai 

kisgépek, robotok, villamos tűzhelyek, 

mosó- és mosogatógépek, porszívók, 

hűtők, különféle barkácskészülékek. 

A 19–20. század fordulóján jelentek meg az 

első villamos működtetésű háztartási 

berendezések. Használatuk nagyban 

megkönnyítette a háziasszonyok munkáját. 

Rövidebb idő alatt és kevesebb fáradsággal 

lehetett elvégezni a házi munkát. Gyors 

elterjedésük egybeesik a villamos energia termelésének és elosztásának, valamint a biztonságos 

üzem feltételeinek megteremtésével. 

Mindennapi életünk elválaszthatatlan eszközei tekinthetők meg a tárlaton. Nemcsak 

szakembereknek szól ez a kiállítás, hanem a laikus látogatók körében is népszerű. Mindenki 

felfedezheti a régmúlt kedves emlékeit, mint a nagymama faszenes vasalóját, régi 

főzőedényeket, kenyérpirítókat, porszívókat, mosógépeket. Ma már sokkal biztonságosabb, 

külső kivitelükben szinte teljesen megváltozott, formatervezett változataikat használjuk. A 

kiállításon el-elnosztalgiázhatunk ezeknek a szép, régi tárgyaknak a látványán, amelyek közül 

néhány működőképes állapotában is megtekinthető. 
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A múzeumlátogatás tapasztalatainak megbeszélése (1 óra) 

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia 

 

Megjegyzések 

Módszerek 

 

Tanulói munkaformák Eszközök 

5’ Bevezető, ráhangoló 

beszélgetés 

A múzeumi foglalkozáson 

látottak megbeszélése a 

tanulói jegyzetek alapján 

 

Közös 

megbeszélés 

Frontális osztálymunka   

15’ Feladatlap egyéni megoldása Egyéni munka, 

közös 

megbeszélés 

Egyéni munka Feladatlap (a 

melléklet szerint) 

 

15’ Kérdések összeállítása 

csoportokban 

Csoportok alakítása, kérdések 

készítése a másik csoportnak a 

múzeumban látottak alapján 

 

Csoportmunka Csoportmunka Tanulói jegyzetek  

5’ A látottak összegzése, a régi 

és a jelenlegi háztartási gépek 

összehasonlítása a tanulói 

jegyzetek és az előzetesen 

kiadott házi feladat alapján 

 

Frontális munka, 

megbeszélés 

Frontális munka Tanulói jegyzetek  

Házi feladat 
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Feladatok az Elektrotechnikai Múzeumban látottakhoz – megoldások 

Igaz-hamis állítások (Jelöld I-vel vagy H-val!) 

Az Elektrotechnikai Múzeum a kiállításain a magyarországi 

villamosenergia-ipar történetét mutatja be. 

I 

A múzeum épülete eredetileg egy transzformátorállomás 

volt. 

I 

A villamosság térhódítása a közvilágításban az 1820-as 

években kezdődött. 

H 

(1920) 

A Ganz-gyár három mérnökének, Zipernowsky Károlynak, 

Déri Miksának és Bláthy Ottó Titusznak a történelmi 

érdeme, hogy megoldották Budapest közvilágítását. 

H 

(A villamos energia 

nagyobb távolságra való 

gazdaságos szállítását és 

elosztását.) 

Jedlik Ányos nevéhez számos más, fontos találmány is 

fűződik, de sajnos alkotásait nem szabadalmaztatta. 

I 

Melyik magyar tudósra jellemzőek az alábbi állítások? 

 Bláthy Ottó Titusz    B 

 Jedlik Ányos     J 

 Kandó Kálmán     K 

Az első nagyfeszültségű nagyvasúti villamos vontatási rendszert alkotta meg.  K 

Társaival együtt megalkotta a transzformátort. B 

A világon először készített olyan villanymotort, amely folyamatos forgómozgást 

végez. 

J 

Déry Miksával dolgozott együtt. B 

Találd meg a képaláírást! 

1. Villámfejlesztő 

2. Nyakkendővasaló 

3. Villanymotoros masszírozó 

  
 

2. 3. 1. 
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12. REFLEXIÓ A MÚZEUMI FOGLALKOZÁSHOZ: 

A háztartástan történetét, a háztartási gépeket, az elektromosságtan történetét, működését bemutató 

kísérleteket és a nagy magyar feltalálók megismerését tette lehetővé a múzeumi óra. Két technikaórát 

tömbösítve tudtunk elmenni a múzeumba. a harmadik órában egyéni és csoportmunkában dolgoztuk fel 

a látottakat. 

A tanóra lebonyolításával kapcsolatos reflexiók 

Évekkel ezelőtt vittem először csoportot az Elektrotechnikai Múzeumba. Már akkor is lenyűgözött 

az ott tartott óra, a bemutatott kísérletek és a kiállított tárgyak. Azóta több tanulócsoporttal voltam már 

itt, de még egyszer sem csalódtam a nyugdíjas villamosmérnökök lelkes foglalkozásaiban. 

A csoport fegyelmezetten viselkedett, pontosan, szakszerűen válaszoltak a foglalkozásvezető kérdéseire. 

Következtetések 

Fontosnak tartottam a múzeumi órákat követő összegző, feldolgozó feladatokat, hiszen ezzel 

mélyíthettem el tanulóim ismereteit. 


