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A) 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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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja:   

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: technika és életvitel 

Tantárgy: technika és életvitel 

A tanulási-tanítás egység témája: gépek, technikai rendszerek 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

Mechanikus szerkezetek tanulmányozása az energiaáram, energiaátalakítás szempontjából. 

Mechanikai hajtások, mechanizmusok tulajdonságainak elemzése, összehasonlításuk – előnyök, 

hátrányok. Mechanikai hajtások, egyszerű mechanizmusok keresése, azonosítása gépeken, 

feladatuk, működésük megfigyelése, elemzése. 

Hajtások és mechanizmusok modellezése, hajtásokat, mechanizmusokat tartalmazó gépek 

modellezése.  

Gépek felépítésének, szerkezetének elemzése. Gépelemek vizsgálata feladat, terhelés, 

erőfelvétel szerint. Áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével. Nyomaték számítása. 

Információforrások használata (műszaki leírás, szerkezeti ábra, használati útmutató). 

Gépipari szakmák tanulmányozása. 

A tevékenységhez szükséges információforrások használata, a biztonságos munkavégzés 

szabályainak megtanulása, alkalmazása. 

A veszélyforrások felismerése, a belesetek elkerüléséhez szükséges szabályok, 

magatartásformák megismerése, alkalmazása. 

Összetett rendszer működésének elemzése, modellezése (gépkocsi, tehermozgató gépek stb.). 

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

a harmadik. 

Tantárgyi kapcsolatok: technika, természetismeret, fizika, matematika, vizuális kultúra, 

történelem. 

Osztály: 7. 

Felhasznált források: Békefi Gábor – Erlich József – Karsai Zsuzsanna – Nedobáné Fendrik Éva. 

Technika és életvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  

Internetes információforrások, animációk, videók. 

Megjegyzés: A Nemzeti Tankönyvkiadó Technika és életvitel tankönyvcsalád gépekkel 

kapcsolatos anyagait (leckék, tanmenet, kézikönyv) én írtam sok éves oktatói tapasztalataim alapján, 

így azokat saját önálló szellemi termékként kezelem és használom a tanítás során. 

Dátum: 2014. január 27. – 2014. március 31. 
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Jelölések a tematikus tervben: 

Kulcskompetenciák 

Any = anyanyelvi kommunikáció 

Id = idegen nyelvi 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 

énk = énkép, önismeret 

hon = hon- és népismeret 

eua = európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

ak = aktív állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

ga = gazdasági nevelés 

kö = környezettudatos nevelés 

ta = a tanulás tanítása 

te = testi lelki egészség 

fe = felkészülés a felnőtt lét szerepeire
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Óra A téma órákra 

bontása 

Didaktikai feladat Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

képességek, 

készségek) 

Fogalmak (F), 

összefüggések (Ö), 

tanári kérdések (T) 

Módszerek, 

munkaformák  

Szemléltetés, 

eszközök  

Házi feladat  Kapcsolódások 

1. 

17. 

A gépek 

felépítése, 

mechanikai 

hajtások 

Mozgások, mozgó 

mechanikus szerkezetek (pl. 

kerékpár, háztartási 

eszközök, fúrógépek stb.) 

megfigyelése, a 

részegységek azonosítása 

(erőgép, munkagép, 

közlőmű). 

Mechanikai hajtások 

(dörzshajtás, szíjhajtás, 

fogaskerékhajtás, 

lánchajtás). 

Az áttétel fogalma. 

énk, eua, ga, kö, fe 

Ma; Te; Ha, Szo, Esz 

F: erőgép, munkagép, 

közlőmű, funkció, 

mozgás- és 

energiaátalakítás; 

forgómozgás 

továbbítása, 

módosítása, 

mechanikai hajtások 

(dörzshajtás, 

szíjhajtás, 

fogaskerékhajtás, 

lánchajtás), erőzár, 

alakzár, 

kényszerkapcsolat, 

fordulatszám, 

gyorsítás, lassítás, 

megcsúszás (szlip). 

Ö: a gépek 

csoportosítása feladat, 

működési elv szerint. 

Konkrét gépekből 

kiindulva – az 

egyszerűtől az 

összetettig – 

megfigyelés, elemzés, 

összehasonlítás 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

Feladattal irányított 

egyéni feldolgozó 

munka 

Szerelési gyakorlat: 

mechanikai hajtás 

készítése 

csoportmunkában 

Konkrét gépek, 

szerkezetek 

tanulmányozása – 

mechanikai hajtást 

tartalmazó gépek 

(fúrógépek, kerékpár) 

 

Géptani szerelőkészlet 

Egy szabadon 

választott 

háztartási gép 

elemzése 

energetikai 

szempontból 

(írásban) 

6. osztályos 

tankönyv 23. 

lecke, ismétlés 

(56–57. oldal) 

Technika 

Történelem 

Természetismere

t 

Vizuális kultúra 
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2. 

18. 

Áttétel és 

nyomaték 

Áttétel számítása egyszerű 

aránypár segítségével. 

A forgatónyomaték 

fogalmának, jelentőségének 

megismerése, számítása. 

A mechanikai hajtások 

alapfeladatainak 

megismerése (forgó-

mozgás továbbítása, 

forgásirány megváltoz-

tatása, fordulatszám, 

nyomaték módosítása). 

Különleges közlőművek . 

A tanultak összefoglalása, 

az ismeretek rendszerezése. 

ga, ta 

Ma, Te, Ha 

F: áttétel, nyomaték, 

áttétel és nyomaték 

számítása, mechanikai 

hajtások alapfeladata, 

lépcsőstárcsa, 

kúpkerék, csigahajtás, 

bolygómű. 

Ö: A kapcsolódó 

kerekek nagysága és 

fordulatszáma közötti 

összefüggés (áttétel). 

Az áttétel és a 

forgatónyomaték. 

A forgómozgások 

közötti kapcsolat 

elemzése, a 

mechanikai 

transzformátorok 

fajtáinak 

megismerése, a 

köztük lévő 

azonosságok és 

különbségek 

felismerése. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

Feladattal irányított 

egyéni feldolgozó 

munka – áttétel és 

nyomaték számítása 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Hajtások modellezése 

(kiscsoportos 

munkában) 

Kerékpár 

 

Megoldott feladatok 

(táblázat) 

 

Mechanikai 

hajtásokat, 

közlőműveket 

tartalmazó gépek, 

modellek, illetve 

azokról készült képek 

 

Géptani szerelőkészlet 

Tankönyv 17. 

lecke 

Tk. 52. oldal 20. 

feladat (írásban) 

Technika 

Matematika 

Fizika 
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3. 

19 

Részösszefog-

lalás 

Számonkérés. énk, hon, eua, ak, ga, 

kö, ta, fe 

Any, Ma, Te, Ha, Szo, 

Ke, Esz 

Ö: A fogalmak, 

összefüggések 

mélyítése. 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka 

Feladatlap 

Géptani szerelőkészlet 

Önálló szerelés 

csoportmunkában 

6. osztályos 

tankönyv  

24. lecke, 

ismétlés (58–59. 

oldal) 

Technika 

Matematika 

Fizika 

4. 

20 

Egyszerű 

mechanizmusok 

(karos, dugattyús, 

bütykös, 

fogasléces) 

Egyszerű mechanizmusok 

keresése, azonosítása 

gépeken, feladatuk, 

működésük megfigyelése, 

elemzése. 

A tevékenységhez 

szükséges 

információforrások 

használata. 

énk, ga, kö, te, fe 

Any, Ma, Te, Ha, Szo, 

Esz 

F: körmozgás, 

egyenes vonalú 

mozgás, alternáló 

mozgás, egymásba 

való átalakításuk, 

mechanizmusok 

(karos, dugattyús, 

bütykös, fogasléces). 

Ö: A mozgások 

(egyenes vonalú és 

körmozgás) közötti 

kapcsolat elemzése, a 

mozgások egymásba 

való átalakításának 

lehetőségei. A 

mechanizmusok 

felépítésének, 

működésének 

megismerése, a 

köztük lévő 

azonosságok és 

Feladattal irányított 

egyéni feldolgozó 

munka 

Közös megbeszélés 

 

Mechanizmusok 

modellezése a géptani 

szerelőkészlet 

elemeinek 

felhasználásával 

(feladattal irányított 

kiscsoportos önálló 

munka) 

Motormodell, 

kormányműmodell, 

képek, prospektusok 

gépekről, 

mechanizmusokról 

Géptani szerelőkészlet  

Olyan animációk 

keresése az 

interneten, 

amelyek 

mechanizmusok 

működését 

mutatják be 

5. osztályos 

tankönyv 21. 

lecke, ismétlés 

(52–53. oldal) 

Matematika 

Természetismere

t 

Fizika 

Történelem 
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különbségek 

felismerése, elemzése. 

5. 

21. 

Gépek szerkezete 

(gépelemek) 

Váz, állvány, 

burkolat 

Gépek tanulmányozása 

(váz, állvány, burkolat), a 

szerkezeti és a használati 

jellemzők kapcsolatának, a 

forma és funkció 

megfelelésének , az 

anyagválasztás 

szempontjainak elemzése. 

énk, ga, kö, te, fe 

Any, Ma, Te, Ha, Szo, 

Esz 

F: váz, állvány, 

burkolat. 

Ö: a gép feladata és 

formája közötti 

összefüggés 

felismerése, alapvető 

hasonlóságok a 

különböző gépek 

szerkezetében. 

Feladattal irányított 

kiscsoportos 

feldolgozó munka 

Megbeszélés 

Beadandó házi 

dolgozat: egy gép 

elemzése géptani 

szempontból a 

tanultak alapján 

Feladat kitűzése 

Papírlap 

Lyukas elemek, 

csavarok – a géptani 

szerelőkészletből 

Házi dolgozat: 

egy gép elemzése 

géptani 

szempontból a 

tanultak alapján 

A beadás 

határideje: 5 hét 

– a téma 10. 

órája 

Technika 

Történelem 

Természetismere

t 

Vizuális kultúra 

6. 

22 

Tengelyek, 

tengelykapcsolók 

A gépek felépítésének, 

szerkezetének elemzése. 

A tengelyek vizsgálata 

feladat, terhelés, erőfelvétel 

szerint. 

A tengelyösszekapcsolás 

fontosságának felismerése, 

a használat közben 

jelentkező igények és a 

lehetséges megoldások 

ismertetése. 

Információforrások 

használata (műszaki leírás, 

szerkezeti ábra). 

ga, kö, te, ta 

Any, Ma, Te, Ha, Ke 

F: gépelem, tengely, 

hajlítás, csavarás, álló 

tengely, forgótengely, 

egyenes, lépcsős 

tengely 

tengelykapcsoló 

(merev, oldható, 

flexibilis),  

tokos, héjas, tárcsás 

tengelykapcsoló, 

körmös, rugalmas 

tengelykapcsoló 

Kardáncsukló, Hardy-

tárcsa. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tengelykapcsolók 

modellezése páros 

munkában 

Tokos 

tárcsás, 

Hardy-tárcsa, 

kardáncsukló, 

oldható körmös 

tengelykapcsoló 

Táblai vázlat 

Szemléltetés: 

tengelykapcsolók, 

tengelykapcsoló-

modellek, esetleg azok 

képei 

 

Géptani szerelőkészlet 

Tankönyv  

18–19. lecke 

Tengelykapcsolók

épek keresése az 

internten 

A házi dolgozat 

folytatása 

Technika 

Fizika 
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Ö: Tengelyeknél az 

igénybevétel (feladat) 

és a terhelés (hajlítás, 

csavarás) között. 

A különböző 

tengelykapcsolók 

tulajdonságai és az 

alkalmazás helye. 

7. 

23 

Csapágyak 

Összetett 

gépeken az 

alkatrészek 

felismerése, 

azonosítása 

Csapágyak tanulmányozása 

feladata és működés szerint. 

Gépek vizsgálata az elemek 

kapcsolata szerint. 

A tevékenységhez 

szükséges 

információforrások 

használata, a biztonságos 

munkavégzés szabályainak 

alkalmazása. 

ga, kö, te, ta 

Any, Ma, Te, Ha, Ke, 

Esz 

F: csapágy (súrlódó, 

sikló, gördülő), 

a csapágyak részei, 

súrlódás, csúszás, 

siklás, gördüléskopás, 

hőveszteség. 

Ö: a csapágyak 

fajtája, a gördülőtest 

alakja és a 

felhasználás helye 

között. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

Modell készítése: 

összetett rendszer 

működésének 

modellezése – 

darumodell készítése 

(XI. m.); 

liftmodell készítése 

(IV. m.) differenciált 

kiscsoportos 

munkában 

Kerékpár, 

kerékpárhátsóagy, 

csapágyak  

 

A modellek 

elkészítéséhez 

szükséges anyagok, 

szerszámok 

A házi dolgozat 

folytatása 

Technika 

Fizika 

Matematika 

8. 

24 

A gépkocsi 

felépítése és 

szerkezete I. 

Megismertetni a gépkocsi 

erőgépének, a motornak a 

működését, az Otto- és a 

dízelmotor közötti 

különbségeket. 

énk, hon, eua, ga, kö, 

ta, 

Any, Te, Di, Ha, Ke 

F: belsőégésű 

négyütemű motor, 

Otto-motor, 

dízelmotor, a 

négyütemű motor 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Szemléltetés: 

négyütemű motor 

modellje, animáció 

bemutatása a 

motormodell 

Tankönyv 21. 

lecke 

A házi dolgozat 

folytatása 

Technika 

Történelem 

Fizika 

Informatika 
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Ismertetni a motor 

gazdaságos működéséhez 

és a gépkocsi egyenletes 

járásához szükséges 

technikai megoldásokat. 

ütemei (szívás, 

sűrítés, munkavégzés 

– terjeszkedés, 

kipufogás); 

Karburátor 

(porlasztó), 

üzemanyag 

befecskendezése, 

gyújtógyertya, 

szelepek, 

vezérműtengely 

(bütykös tengely), 

főtengely (forgattyús 

tengely), 

vezérműlánc, hűtés, 

kenés, henger, a 

leggyakoribb 

hengerelrendezések 

(soros, boxer, V, 

csillag), lendítőkerék, 

lengéscsillapító. 

Ö: a motor (erőgép) 

illeszkedése a 

gépkocsi erőátviteli 

rendszerébe. 

Ppt-vel támogatott 

tanulói kiselőadás 

 

A modellek folytatása 

működéséről – 

internet, projektor 

 

A modellek 

elkészítéséhez 

szükséges anyagok, 

szerszámok 
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9. 

25 

A gépkocsi 

felépítése és 

szerkezete II. 

A gépkocsi erőátviteli 

rendszerének vizsgálata, a 

biztonságos üzemeléshez 

szükséges technikai 

rendszerek bemutatása, 

elemzése – sebességváltás, 

kormányzás, fékezés. 

A géptanban eddig tanultak 

felismerése egy olyan 

összetett technikai 

rendszerben, mint a 

gépkocsi. 

ak, ga, kö, te, fe 

Any, Te, Di, Szo 

F: kuplung, 

sebességváltó, 

differenciálmű, 

kardántengely, 

kormánymű, 

kormányzás, fék – 

dobfék, tárcsafék 

blokkolás, 

blokkolásgátló, 

gumiabroncs, 

karosszéria. 

Ö: A gépek 

anyagrészben tanult 

gépelemek 

felismerése a 

gépkocsi egészének 

működésében. Az 

egyes részek szerepe 

az összetett 

rendszerekben. 

A gépkocsi biztonsági 

berendezései, a 

balesetmentes 

közlekedés feltételei. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

Feladattal irányított 

egyéni 

feldolgozómunka (a 

gépkocsi szerkezeti 

egységeinek 

elemzése) 

 

A modellek folytatása 

Kormánymű, 

differenciálmű, 

fékmodell, animáció 

bemutatása ezek 

működéséről 

 

A modellek 

elkészítéséhez 

szükséges anyagok, 

szerszámok 

Tankönyv 22. 

lecke 

A házi dolgozat 

befejezése 

Technika 

Fizika 

Vizuális kultúra 
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10. 

26 

Anyagmozgató 

gépek 

Az elkészült 

modellek 

értékelése 

Az anyagmozgatás 

fogalmának és 

szükségességének 

ismertetése. 

A daru és a lift 

felépítésének, működésének 

bemutatása. A géptanban 

eddig tanultak felismerése 

összetett gépeken. 

ak, ga, kö, te, fe 

Any, Ma, Te, Di, Szo 

F: anyagmozgatás, 

daru – futódaru, 

forgódaru, felvonó. 

Ö: A hasonló feladatú 

gépek szerkezetében 

is megtalálhatók a 

hasonló technikai 

megoldások, egyszerű 

gépek. Az 

anyagmozgató gépek 

szerepe az 

építészetben, 

építkezésben. 

A biztonságos 

működtetés, baleset-

megelőzés. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

Feladattal irányított 

egyéni vagy 

kiscsoportos 

feldolgozó munka – 

az összefoglaló 

kérdések feldolgozása 

Az elkészült modellek 

értékelése 

Szemléltetés: daru. és 

liftmodellek,  

film az 

anyagmozgatásról és 

az anyagmozgató 

gépek működéséről 

 

Az elkészült tanulói 

modellek 

Tankönyv 23. 

lecke 

A házi dolgozat 

beadása 

Technika 

Történelem 

Fizika 

Vizuális kultúra 
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C) Óraterv 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: technika és életvitel 

Tantárgy: technika 

Osztály: 7. b 

Az óra témája: csapágyak; egy összetett gép – lift vagy daru – modelljének elkezdése 

Az óra típusa: ismeretközlő, alkalmazó 

 

Fejlesztési feladatok: 

Kulcskompetenciák 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Hatékony önálló tanulás 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 Gazdasági nevelés 

 Környezettudatos nevelés 

 Testi-lelki egészség 

 A tanulás tanítása 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: az alkatrészek felismerése, azonosítása összetett gépeken  

Az óra didaktikai feladatai: A csapágyak tanulmányozása feladata és működés szerint. A gépek 

vizsgálata az elemek kapcsolata szerint. A tevékenységhez szükséges információforrások használata, a 

biztonságos munkavégzés szabályainak alkalmazása. 

Tantárgyi kapcsolatok: technika, fizika, matematika 

Felhasznált források: Békefi Gábor – Erlich József – Karsai Zsuzsanna – Nedobáné Fendrik Éva. 

Technika és életvitel 7. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 46–47. [18. lecke, IV. és XI. melléklet (lift- 

és darumodell)]. 

Kerékpárszerelés, karbantartás: http://mek.oszk.hu/02900/02942/html/index.htm#M (letöltés: 

2014. március 1.)

http://mek.oszk.hu/02900/02942/html/index.htm#M
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Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

2 perc 

Bevezetés, ráhangolás: a tankönyv bevezető kérdései. 

Piramisépítés. Az építéshez szükséges kövek felvitele 

görgők segítségével. 

Miért kellett a görgőket hátulról előre helyezni? 

Az első csapágy: a raklaphoz erősített furat, amelybe a 

kerekek tengelyét illesztették. 

Tanári elbeszélés Irányított beszélgetés – frontális 

osztálymunka 

Vázlatos táblai rajz  

5 perc 

Ismeretbővítés. 

A csapágyak feladata, fajtái: 

 súrlódó csapágy; 

 siklócsapágy; 

 gördülőcsapágy. 

Miért jobb a folyadékon való siklás, mint a fémes 

súrlódás? 

Mit jelent a felületek felmelegedése? 

Miért nincsenek a háztartási gépekben siklócsapágyak? 

Mi az előnye a gördülésnek? (Golyó és sík, henger és sík 

találkozási felülete.) 

Tanári magyarázat 

Tanári kérdések 

Frontális osztálymunka 

Tanári kérdésekkel irányított 

frontális osztálymunka – szóbeli 

Tankönyvi ábrák, 

képek 

Siklócsapágy, 

persely 

 

5 perc 

Ismeretbővítés. 

A gördülő csapágyak részei, az erőfelvétel (radiális, 

axiális, radiax csapágyak). 

A csapágyak osztályozása a gördülőtest alakja szerint, és 

alkalmazási területük bemutatása. 

Önbeálló csapágyak – ha a tengely elfordul az állórészhez 

képest (például gépkocsi). 

Tanári magyarázat 

A csapágyak 

részeinek 

megmutatása, a 

terhelés szemléltetése 

valódi csapágyakon 

Frontális osztálymunka 

Egyéni megfigyelés 

Golyóscsapágy – 

radiax, axiális  

Kúpgörgős, 

hengergörgős, 

tűgörgős,  

önbeálló 

golyóscsapágy, 

hordógörgős 

csapágy 

A tankönyv ábrái 

A csapágyakat körbe kell 

küldeni az osztályban, 

hogy minden tanuló 

közelről megszemlélje 

azokat. 
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3 perc 

Ismeretbővítés, alkalmazás. 

Kerékpár hátsóagy – felépítés, feladat, technikai 

megoldások (szabadonfutás, fékezés). 

TK. 47. oldal 4. feladat. 

Megfigyelés, elemzés, 

következtetések 

megfogalmazása 

Feladattal irányított kiscsoportos 

munka – 4 csoport 

Torpedóagyak Minden csoport egy félig 

szétszerelt torpedóagyat 

kap. 

Minden kérdésre elég egy-

egy jó válasz. 

3 perc 

Feladatkitűzés. 

Összetett gép modellezése – lift vagy daru. 

A feladat ismertetése, az időkeret meghatározása, a 

csoportok kialakítása. 

Tanári magyarázat 

Válaszok a feltett 

tanulói kérdésekre 

Tanári kérdésekkel irányított 

frontális osztálymunka 
A tankönyv IV. 

vagy XI. melléklete 

3 fős kiscsoportok 

kialakítása. 

A modellek elkészítéséhez 

kb. 90 percük van a 

tanulóknak. 

10 perc 

Ismeretek alkalmazása. 

A megalakult csoportok a műszaki rajzok, a technológiai 

utasítások, az anyag- és szerszámigény alapján 

kiválasztják az elkészítendő modellt, megtervezik az 

elkészítés folyamatát – időszükséglet becslése, a feladatok 

elosztása a csoport tagjai között. 

Differenciált 

csoportmunka 

Információforrások 

használata 

A feladat megértése 

rajz és leírás alapján  

A csoportok a modell-leírások 

tanulmányozása után közös 

döntést hoznak arról, hogy 

melyik modellt szeretnék 

elkészíteni. 

Megtervezik a munka menetét, 

kiosztják a feladatokat. 

A tankönyv IV. 

vagy XI. melléklete 

Lift- és darumodell 

– tanári  

A csoportok a feladat 

megértése után 

választhatnak a két modell 

közül. 

14 perc 

Munkálkodás. 

A modell elkészítésének megkezdése. 

A kapott anyagszükséglet alapján összeválogatni az 

alapanyagokat, illetve elkezdeni azok méretre vágását. 

Információforrások 

használata 

Mérés, 

anyagfelismerés, 

kiválasztás 

A modell elkészítéséhez 

szükséges anyagok kiválogatása  

A modellekhez 

szükséges anyagok 

kiválasztása, 

esetleg fűrészelése 

A tanulók nem kapják meg 

egységcsomagban a 

modell elkészítéséhez 

szükséges alapanyagokat, 

azokat – tanári segítséggel 

– önállóan kell 

megkeresniük (levenniük a 

raktár polcairól). 

3 perc 
Az óra zárása, a végzett munka értékelése. 

Rendrakás: a szerszámok, anyagok elpakolása. 

Tanári értékelés Frontális osztálymunka   
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A tankönyvi modellek képei: 

 

lift 
 

daru 
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D) Reflexió az óratervhez 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: technika és életvitel 

Tantárgy: technika 

Osztály: 7. b 

Az óra témája: csapágyak; egy összetett gép – lift vagy daru – modelljének elkezdése 

Az óra típusa: ismeretközlő, alkalmazó 

 

Reflexió: 

A csapágyak témakör nagyon egyszerűen megérthető a tanulók számára valódi csapágyakon 

keresztül. Amit ennél az anyagrésznél igazából fontosnak tartok: a befektetett energia egy része elvész, 

és ez okozza a gépelemek felmelegedését. A csapágyak kialakításánál a veszteség csökkentésén van a 

hangsúly, ezért csökkentik a súrlódási együtthatót (siklás, finom felület), illetve a súrlódó felületek 

nagyságát (gördülőtestek). A jelentkező erő és az alkalmazott csapágy között összefüggés van (radiális, 

axiális, radiax). Elmozduló tengelyeknél a csapágynak is el kell mozdulnia (önbeálló csapágyak). 

Ennél az anyagnál eltérek a könyv által sugallt tematikától. A tengelyeket, tengelykapcsolókat egy 

óra alatt tárgyaljuk, a csapágyak megértéséhez viszonylag rövid idő is elegendő, így marad idő a 

nagyobb, több órán át tartó modellépítő feladat elkezdésére. 

Az elmúlt két évben viszonylag sok modellt elkészítettek már a tanulók, így – ha nem is 

készségszinten – ismerik az alapvető famegmunkáló szerszámok használatát (fűrész, ráspoly, fúró). A 

készítendő modellekhez nem kell új szerszámot használni (kivétel a fémfűrész), ezért az elmúlt évektől 

eltérően nem tanári utasítások és bemutatások sorozatán keresztül készítik el azokat, hanem egy írásban 

kapott terv alapján, amely tartalmazza az elkészítéshez szükséges anyagok és szerszámok listáját, az 

alkatrészek műszaki rajzát és az elkészítési útmutatót. 

A másik újdonság, hogy eddig mindig egyedül készítettek el egy-egy munkadarabot, most azonban 

párokban kell dolgozniuk, ráadásul saját maguknak kell megtervezniük a munka menetét, elosztaniuk a 

feladatot – ez elég nagy kihívás a csoport számára. És hogy még nehezebb legyen a dolguk: a párokat 

sorsoljuk. 

Ráadásul a szükséges anyagokat sem egységcsomagokban kapják, hanem nekik kell mérés útján 

kiválasztaniuk a szertár polcáról.  

A 11 fős csoportból végül négy pár és egy hármas csoport lett kisorsolva. 
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E) 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. 

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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F) 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. 

A következő tárgy (körmöcske) pezsgőtablettás dobozból készül: 
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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: 

 
 

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)! 
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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! 

 
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. 
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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. 
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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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G) 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. 

A gyűjteményünk gyarapítása. 
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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. 

A művész alkotásai és stílusa. 

A Szász Stúdió. 

A gyár önállósodása (1981). 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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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H) 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 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 
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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 – 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”.  
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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. 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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 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.  
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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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I) 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 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Technika, életvitel és gyakorlat 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 44 

 
 

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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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. 


