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Előszó a füzetsorozathoz 
 

Módszertani füzetsorozatunk a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012 „Szakmai tanárképzés 

országos módszertani- és képzésfejlesztése” program keretében azzal a szándékkal készült, hogy a 

megváltozott tanítási-tanulási környezetben a tanórák tervezéséhez és szervezéséhez korszerű, a 

tanulók igényeihez igazodó, változatos feladatokat, módszertani eszközöket mutassunk be.   

Jelen módszertani füzet célja, hogy újszerű, döntően a kooperatív tanítás filozófiájára építő 

módszereket adjon a középiskolákban oktató tanároknak, az egyetemi oktatásban részt vevő 

mérnöktanár hallgatóknak. A módszereket témakörönként és didaktikai szakaszonként tagoltuk. 

Leírásaikat úgy késztettük el, hogy tanári képzettség és némi gyakorlat birtokában az egyes 

módszerek külön-külön is alkalmazhatók legyenek, de egy általános módszertani füzetet is 

közreadunk azoknak, akik jobban meg szeretnék alapozni oktatási gyakorlatukat. 

Tanár kollégáinknak azt javasoljuk, hogy tekintsék át a leírt módszereket, és válasszák ki 

azokat, amelyek az általuk oktatott tárgyakhoz, és a diákjaik érdeklődéséhez legjobban illenek. 

Munkájuk során támaszkodhatnak a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Intézet Szakiskolai 

Fejlesztési Programjának keretében elkészült Szakma módszertár anyagra is. Elérhetősége: 

http://szakma.nive.hu/szakmamodszertar/  

A „Módszertani füzetek” összes részében értékes ötletek találhatóak a különböző szakmai 

tárgyak oktatásához. A tanári eszköztár bővítéséhez javasoljuk ezek áttekintését is, hisz módszereket 

bárhonnan adaptálhatunk. 

A szakmai tárgyak oktatása sokszínű, így Módszertani füzetsorozatunk stílusa is változatos. 

Reményeink szerint, ezáltal is sikerül az olvasó számára élvezetes olvasmánnyal szolgálni. 

Ha észrevételeik, javaslataik vannak a módszerek alkalmazásával, továbbfejlesztésével 

kapcsolatban, kérjük, juttassák el a következő e-mail címre: magdolna.daruka@uni-corvinus.hu 
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1.1.  A zöldségtermesztés tantárgy sajátosságai  

1.1.1. A tantárgy helyzete a tudományban és az agrárszakképzésben 

A zöldségtermesztés a mezőgazdasági tudományok egyike, ezen belül a kertészeti tudományok 

közé sorolható. Az agrárszakképzésben oktatjuk a szakmai alapozó (mezőgazdasági ismeretek, 

kertészeti alapismeretek) és szakmai tantárgyakon belül mint témakör, valamint önálló tantárgyként, 

az 1. táblázat szerint. A táblázatba azok az FM illetékességi körébe tartozó szakképesítések kerültek 

be, amelyekben a zöldségtermesztés oktatása megjelenik. (Az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet 

szerint. www.nive.hu, 2014) 

1. táblázat. A Zöldségtermesztés oktatását is tartalmazó szakképesítések. 

Szakképesítés 

megnevezése 
Szakképesítés köre 

Önálló/nem önálló 

tantárgy 

Kertész szakképesítés nem önálló 

Kerti munkás rész-szakképesítés (kertész) nem önálló 

Zöldség- és 

gyümölcstermesztő 
ráépülő szakképesítés (kertész) önálló 

Mezőgazdasági technikus szakképesítés nem önálló 

Kertészeti szaktechnikus 
ráépülő szakképesítés 

(mezőgazdasági technikus) 
önálló 

Gazda szakképesítés nem önálló 

Aranykalászos gazda rész-szakképesítés (gazda) nem önálló 

Mezőgazdasági munkás rész-szakképesítés (gazda) nem önálló 

Biogazdálkodó ráépülő szakképesítés (gazda) nem önálló 

 

Szembeötlő, hogy mindössze két ráépülő szakképesítés esetében oktatjuk önálló tantárgyként, a 

többi esetben másik két kertészeti tantárgy (gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés) ismereteivel 

együtt, általában kertészeti ismeretek néven tanítjuk. A nem önálló megjelenés nem a tudományterület 

kis jelentőségére utal, hanem a hatályos OKJ azon törekvésére, hogy a szakképesítések inkább 

átfogó, ne pedig erősen specifikus tudást nyújtsanak. Megjegyzendő, hogy mezőgazdaság valamint 

kertészet és parképítés ágazati szakközépiskolai képzésben (9-12 évfolyamon) szintén tanítjuk a 

zöldségtermesztést önálló témakörként. 

1.1.2. A tantárgy kapcsolata egyéb tantárgyakkal  

A kapcsolódások széleskörűek. A közismereti tantárgyak közül elsősorban a természettudományos 

tantárgyak nyújtanak segítséget. Gondoljunk itt például a matematikai ismeretek szakmai számítási 

feladatoknál, biológiai ismeretek a növénytani jellemzésnél, kémiai ismeretek pl. a növényvédő szer 

illetve műtrágyaszükséglet számításoknál való alkalmazására. A tantárgyi koncentráció adta lehetőség 

kihasználása „szinte kötelező” az elmélet és a gyakorlat vonatkozásában. Ez különösen akkor 

könnyen kivitelezhető, ha a zöldségtermesztés elméletét és gyakorlatát egy tanár tanítja. Párhuzamok 

fedezhetők fel a rokon szakterületek tantárgyaiban (gyümölcs-, szőlőtermesztés). Például a kertészeti 

növények szaporítása, környezeti igények ismertetése során utalhatunk a többi szaktárgy óráin 

elhangzottakra. Ugyancsak használhatjuk a tantárgyi koncentráció adta lehetőségeket a szántóföldi 

növénytermesztés tápanyag-utánpótlás, talaj-előkészítés fejezetei vonatkozásában. 

1.1.3. A tantárgy sajátosságai 
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A kimeneti követelmények függvényében – melyek szakképesítésenként eltérőek – különböző 

mélységben és részletességgel kell a tananyagot elsajátítani. A részletes követelmények az adott 

szakma kerettantervében valamint szakmai és vizsgakövetelményében megtalálhatók. A váz azonban 

ugyanaz. Az elméleti tananyag két részre tagolható: 1. általános zöldségtermesztési ismeretek, 2. 

részletes zöldségtermesztési ismeretek. Az elmélet és gyakorlati ismeretek nem választhatók el 

egymástól. Tantárgyi koncentráció tekintetében a lehetőségek itt a legnagyobbak. 

 

1.2. A tantárgy tanításának célja és kimeneti követelményei 

1.2.1. Tanítási, tanulási célok 

A célokat az adott szakképesítés szakmai kerettantervei tartalmazzák. Ugyancsak kerettantervek 

szabályozzák a szakközépiskolai ágazati képzések szakmai alapozó ismereteinek tartalmát is. 

Természetesen a célok szakképesítésenként – mivel azok eltérő szintű tudást igényelnek – eltérnek. 

Közös célként megfogalmazható olyan általános és speciális szakmai ismeretek nyújtása, melyek 

során a tanulók megismerik a zöldségtermesztés-ágazat előtt álló feladatokat, a zöldségnövények 

szaporítását, a termesztési módokat és az egyes zöldségfajok termesztéstechnológiáját 

(www.nakvi.hu, 2015). 

Kapcsolódó szakmai tartalmak: zöldségnövények biológiai igényei a biológia, a termesztő 

berendezések a műszaki ismeretek, a zöldségnövények tápanyag utánpótlása és integrált 

növényvédelme pedig a kémia tanulmányokhoz kapcsolódik. 

Fő kapcsolódó tantárgy a zöldségtermesztés gyakorlat, melynek célja, hogy szakképesítés 

megszerzése után a végzett diákok képesek legyenek a zöldségtermesztés szakágaiban önállóan 

tevékenykedni, termelőként és termeltetőként egyaránt, valamint váljanak képessé kisebb 

munkacsoportok szakmai munkájának irányítására. Tájékozottak legyenek a kapcsolódó műszaki, 

gazdálkodási, kereskedelmi munka és környezetvédelmi ismeretek alkalmazási lehetőségeiben. 

 

1.2.2. A kimeneti követelmények és szabályozásuk 

A kimeneti követelményeket az adott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 

tartalmazzák. Ágazati szakközépiskolában az érettségi követelményeknek szükséges megfelelni. 

Megjegyzendő hogy itt a kötelezően választott tantárgy szakmai kell legyen, csak ennek eredményes 

letétele után van lehetőség egy éves technikusi képzésbe bekapcsolódni.  

A szakmai és vizsgakövetelmények rögzítik az egyes vizsgarészek eredményességét jelző 

határokat. Egy vizsgarész akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-ra 

értékelhető. Ennek alapján általánosságban elfogadható, hogy az értékelés során – szakképző 

évfolyamokon – a következő határokat szükséges alkalmazni: 

  0% –  50%:  elégtelen 
51% –  60%:  elégséges 
61% –  70%:  közepes 
71% –  80%:  jó 
81% – 100%:  jeles 

 

Ágazati szakközépiskola 9-12. évfolyamán az érettségi követelmények az irányadók, amelyek a 

fentiektől eltérnek. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet szerint indított szakképesítések esetében a 

tanulók komplex szakmai vizsgát tesznek. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységekből és 

vizsgafeladatokból áll. Mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében általában 

komplex írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységet különítünk el, melyeken belül a 
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vizsgázóknak különböző vizsgafeladatokat kell végrehajtaniuk, az adott szakképesítésre vonatkozó 

szabályok szerint. Az egyes vizsgafeladatok időtartama és értékelési súlyaránya rögzített. A sikeres 

vizsgához vizsgatevékenységenként legalább elégséges szintet teljesíteni kell. 

1.2.3. Kompetencia alapú képzés a tárgy oktatásában 

A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. 

A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a 

tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során 

fejleszt ki magában. (Coolahan) 

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható 

tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis 'ismeretekbe ágyazott 

képességfejlesztés’ megvalósítására törekszik. Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, 

képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. A 

kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

munkához: 
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– szövegértés-szövegalkotás, 

– matematikai-logikai kompetencia, 

– idegen nyelvi kompetenciák, 

– szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, 

– életpálya-építési kompetencia, 

– info-kommunikációs technológiák. 

 

Mindegyik területen kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tartalomtól független kompetenciák, amelyek 

nem köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez. Ilyenek például a tanulás 

képessége, az együttműködés képessége, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció 

stb. A nemzeti alaptanterv kulcskompetenciákat határoz meg. Ezek a következők: anyanyelvi 

kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; természettudományos 

kompetencia; digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség. (www.oki.hu, 2015) 

A felsorolt kulcskompetenciák bizonyos szintű megléte elengedhetetlen a zöldségtermesztés 

tantárgy elsajátításához. 

 

1. 3. A tantárgy tananyaga 

1.3.1. A tananyag sajátosságai, tantárgyi kapcsolatai, koncentrációs lehetőségek 

A szakképző iskolákban a tananyagot a szakképzési kerettantervek határozzák meg, amelyek az 

adott szakképzés belépési feltételeit, az adott képzés szervezési feltételeit, a nappali képzésben 

évfolyamokra lebontva óraterveket határoznak meg. Tartalmazzák az egyes szakmai követelmény 

modulokhoz tartozó tantárgyakat, a tantárgyakon belüli témaköröket óraszámokkal, a fejlesztendő 

kompetenciákkal, értékelési módszerekkel, kimeneti követelményekkel. Ajánlásokat adnak a tananyag 

feldolgozását segítő módszerekre, tevékenységformákra, alkalmazható taneszközökre. Az oktatáshoz 

szükséges felszerelési jegyzéket is tartalmaznak. Szabad sávot biztosítva lehetőséget teremtenek a 

helyi tantervek kidolgozása során iskolai sajátosságok figyelembe vételére. Az adott oktatási 

intézmény pedagógiai programjában kerül meghatározásra az iskolában folyó oktatási, nevelési 

munka alapvető pedagógiai elvein túl, a helyi tantervek keretein belül az egyes tantárgyak tanévekre 

lebontott konkrét tartalma és tevékenységrendszere, a követelmények (az ellenőrzés és értékelés 

módszerei, a magasabb évfolyamra lépés feltételei), az iskola sajátosságai.  

1.3.2. A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése 

A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése zöldségtermesztés tantárgy esetében sem történik 

másként, mint a többi szaktárgy esetében. Határozott iránymutatást erre vonatkozóan az egyes 

szakképesítések kerettantervei tartalmaznak. A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 

2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A kerettanterv meghatározza a szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszámát évfolyamonként. A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre 

kialakított óraszám pedig ajánlás. 

A tananyag tartalmát illetően túlzott tanári szabadságról nem beszélhetünk. Ilyen tekintetben 

élhetünk a szabad sáv adta lehetőséggel, valamint az egyes témakörökre fordított időkeret 

meghatározásának ’szabadságával’. Az objektív tervezési munkához elengedhetetlen a 

kerettanterven túl a szakmai és vizsgakövetelmények megismerése is. 
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1.4. A tanítási-tanulási folyamat általános törvényszerűségeinek érvényesülése és lehetőségei 

a tantárgy tanításában 

1.4.1.  A folyamatban ható tényezők: célok és követelmények, tartalom, módszerek, eszközök, 

munkaformák 

A jelenlegi jogi szabályozás alapján elmondható, hogy a szakképzési dokumentumok vagy 

kötelező jelleggel, vagy ajánlásként a teljes tanítási-tanulási folyamatot szabályozzák. A 

következőkben a zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés (OKJ: 35 622 02) példáján keresztül 

mutatjuk be a folyamatban ható tényezőket. A célokat a kerettanterv határozza meg, jelen esetben az 

alább bemutatottaknak megfelelően. 

A tantárgy tanításának célja, hogy szilárd ismerteket nyújtson a tanulóknak a zöldségtermesztési 

feladatok ellátásához. Ismerkedjenek meg a jelöltek a zöldségtermesztés jelentőségével, helyzetével 

és a fejlesztés irányával. Tudatosuljon bennük a jó szervezés és a környezetvédelem fontossága az 

eredményes gazdálkodásban. Ismerjék meg az újabb fajták termesztésének távlatait a helyi 

körülmények között.(www.nakvi.hu)  

A ’zöldségnövények termesztése’ megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

(zöldségtermesztés elmélet és gyakorlat) és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák is 

meghatározottak, szintén a kerettantervben. Módszerek, eszközök, munkaformák vonatkozásában 

ugyanez a dokumentum ajánlásokat tartalmaz. 

A követelményeket a Zöldség- és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés 

szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza (www.nakvi.hu), melynek fontosabb elemei a 

következők: 

1. Az országos képzési jegyzékben szereplő adatok 

2. Egyéb adatok 

3. Pályatükör 

4. Szakmai követelmények 

5. Vizsgáztatási követelmények 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék 

7. Egyebek 

1.4.2. Didaktikai feladatok a tantárgy tanításában-tanulásában 

A célkitűzés, motiváció lehetőségei, tárgyi specialitásai 

Ma az agrárszakképzésben tanuló diákok képességei, tanuláshoz, munkához való hozzáállása, 

motiváltsága, szakma iránti elkötelezettsége olyan szintű, hogy a 10, 15 éve bevált módszerek 

alkalmazásával kevés eredményt érhetünk el. Nem járható motivációs út például korszerű, ápolt, 

gondozott állományok képről, vagy egyéb módon való bemutatása. A gyakorlati tapasztalat az, hogy 

ennek önmagában figyelemfelkeltő hatása ugyan van, de ennek hatása rövid, egész órán nem tart ki. 

Az a hagyományos nézet, hogy a motiváció a tanítási óra elejére tervezett, ezt követően ezzel már 

nem foglalkozunk, szintén nem követendő. A motiváció hassa át az egész tanórát, időnként a 
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diákoknak impulzusra van szüksége a figyelem fenntartásához. Motiváció alatt nem elsősorban annak 

hangsúlyozását értjük, hogy mennyire fontos az adott tananyag elsajátítása. Sokkal fontosabb 

motiváló eszköznek tartom a jó órai hangulat kialakítását (barátságos, együttműködésen alapuló 

kapcsolat a tanár és a diákok között), a tanulókkal való differenciált foglalkozást, melynek során a 

tanár rendszeresen bátorít, a diák sikerélményhez jut. Mindenképpen szükséges a tanár részéről a 

rendszeres visszajelzés, értékelés. Nem utolsó sorban a tanár személyisége, órai viselkedése is 

nagymértékben segítheti (vagy gátolja) az óra sikerességét. A helyes attitűd – aminek a tudatos 

használatára törekedni kell –, az ha a tanár barátságos, vidám, magyarázatai sokszínűek, mindenkire 

figyel és mindenkit mozgat.  

Az új ismeretek feldolgozásával kapcsolatos didaktikai feladatok 

Az új ismeretek feldolgozásánál is igaz az a megállapítás, hogy a tanuló minél több érzékszervére 

hatva kell a tananyag elsajátításához hozzásegíteni. Az órák tervezésénél a korábban említett okok 

miatt (alacsony fokú motiváltság, szorgalom ’hiánya’) elsősorban azok a tanulói munkaformák 

élveznek elsőbbséget, melyek a diákok aktív közreműködésén alapulnak. Ilyenek például a kooperatív 

csoportmunka, az egyéni munka. Sokszínű tanári magyarázat, IKT-eszközök adta lehetőségek 

kihasználásával történő szemléltetés segítse a folyamatot. Törekedni kell arra, hogy a tananyag minél 

nagyobb része elsajátítható legyen a tanórán.  

A tanári szerepek átalakulnak, elsősorban a tanulási folyamat koordinálójává, segítőjévé válunk. A 

tanári munka hatékonyságának alapja, hogy a diákok szemében a tanár hiteles legyen. Tudatos 

munkával el kell érni azt, hogy diákjaink érezzék, hogy biztos és naprakész a szaktudásunk, ezt 

örömmel meg is osztjuk, nem szerepet játszunk. Ugyanakkor legjobban akkor tesszük, ha partnerként 

kezeljük őket, hagyjuk hogy úgy tekintsenek ránk, mint egy tapasztalt, idősebb társra, aki segít a tudás 

megszerzésében. Szakmai gyakorlatokon a tanár helyzete más. A munkamozzanatok elsajátítása 

tevékenységen keresztül mindig könnyebb. Viszont ha valami rosszul rögzül, nehezebb korrigálni. 

Nagyon fontos része a szakmai gyakorlatoknak a tanári bemutatás. A szakmai bizonytalanság rögtön 

szemet szúr! Az alapos felkészülés – különösen kezdő tanárnál – kiemelt fontosságú. Nem szabad, 

hogy szakmai fogás rosszul rögzüljön, ezért a begyakorlás fázisában folyamatosan minden diáknál 

figyelni kell a mozdulatokat, és folyamatosan javítani.  

 

Az ismeretek megszilárdítása (rendszerezés, ismétlés) és az ismeretek gyakorlati 

alkalmazásával kapcsolatos didaktikai feladatok 

A tanítási anyag bevésődésében nagy szerepe van a világos tagolásnak. Részcélkitűzések 

meghatározásával segítjük a tananyag könnyebb feldolgozását. Megtarthatjuk azt a hagyományos 

módszert, hogy az egyes részcélkitűzések végén ellenőrző kérdésekkel segítjük az ismeretek 

megszilárdítását. Zöldségtermesztés tantárgynál alkalmazásként gyakran használhatunk szakmai 

számítási feladatokat. Nincs olyan témakör, melynél ne lenne alkalmazható (szaporítás- 

vetőmagszükséglet számítás, kiültetés-palántaszükséglet számítás, tápanyag-utánpótlás- 

műtrágyaszükséglet számítás). Szakmai gyakorlatokon a gyakorlat végi megszilárdítás során a 

megtanult ismereteket akár munkamozzanatokra visszabontva is bemutattathatjuk tanulókkal. 

A tanulók munkájának ellenőrzése és értékelése 

Az ellenőrzésnek a tanulási folyamatot át kell hatnia. Nem minden esetben válik el élesen a többi 

tanórai feladattól. Gyakran ellenőrzünk új ismeret feldolgozása közben is, például amikor 

visszautalunk vagy visszakérdezünk a korábbi ismeretekre. A részcélkitűzések végén általában 

elkülönülten ellenőrzünk, többnyire szóban. Ugyancsak elsősorban ellenőrzés a cél a szóbeli feleletek 

és a dolgozatok íratása során. Az ellenőrzést mindenképpen értékelés kövesse. Ez nem mindig 

érdemjegy adását jelenti. Az árnyalt, szöveges, személyre szóló reális értékelés gyakran jobban 

motivál, mint a kapott jó érdemjegy.  

Módszerek és eszközök, megválasztásukat befolyásoló tényezők a tantárgy oktatásában 
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Elméleti órákon arra kell törekednünk, hogy a feldolgozott tananyag jelentős része, illetve annak 

gyakorlati alkalmazása a tanórán elsajátításra kerüljön. Olyan tanulói munkaformákat válasszunk, 

melyek minden diákot aktív közreműködésre sarkallnak. Ma szinte minden osztályban találkozhatunk 

speciális nevelési igényű (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

(BTMN) diákokkal, akik tanórai sikerességét differenciált foglalkozással segíthetjük. Új ismeret 

feldolgozása során jól alkalmazható a kiselőadás, amikor egy vagy több tanuló házi feladatként készül 

a feldolgozásra kerülő tananyagból. Ennek használatával javul a lényegkiemelő és a szóbeli kifejező 

készsségük. A tanári magyarázatok alátámasztására mindig használjunk szemléltetést.  Amikor 

lehetőségünk van, élő szemléltető anyaggal dolgozzunk. Jól használhatjuk az internet nyújtotta 

lehetőségeket az új ismeret feldolgozása során. Szinte minden tananyaghoz találunk videót, mely az 

órán vetíthető. Az órára való készülésnél fontos ezeknek előzetes végignézése, mert sok esetben 

szakmai tartalmuk kifogásolható. Sajnos zöldségtermesztésből ’hivatalos’ IKT-oktatóanyag kevés 

készült. Ezek bemutatása előtt mindig határozzunk meg megfigyelési szempontokat. Jó lehetőséget 

teremt a csoportmunkára, ha a film megtekintése előtt az osztályt csoportokra bontjuk, megfigyelési 

szempontok alapján a csoportok dolgozzák fel az új ismereteket.  

Gyakorlatokon történik az elméleti órákon tanultak alkalmazásának elsajátítása. Kiemelt 

fontosságú, munkánk eredményességének szempontjából az elmélet és a gyakorlat egymásra 

épülése. A tervezésnél (tanmenetek írása) arra kell törekedni, hogy az elméleti ismeretek előzzék meg 

a gyakorlatot, de időben lehetőleg közel legyenek. Ez még akkor sem egyszerű, ha ugyanaz a tanár 

tanítja az elméletet, mint a gyakorlatot. Szakmai gyakorlatokon a célunk többféle lehet. A szakmai 

alapozásnál (pl: ágazati szakközépiskola) gyakran szemlélődő gyakorlatokon törekszünk például egy 

növényfaj termesztését, vagy a zöldségnövények feldolgozása témát bemutatni egy konzervüzem 

megtekintésével. Ekkor mindig előzetesen kiadott megfigyelési szempontokkal, és közbeeső tanári 

magyarázatokkal segítsük a munkát. A gyakorlatnak ne legyen vége úgy, hogy irányításunkkal a 

látottakat ne foglaljuk össze, és a ne rögzítsék a gyakorlati füzetbe. 

Ha valamilyen munkafolyamat (tűzdelés, ültetés, zöldmunkák) megtanítása, begyakoroltatása a 

célunk, kiemelt fontosságú a többszöri tanári bemutatás. 

A begyakoroltatás minden tanuló önálló munkavégzésére alapuljon, kellő időt adva. Közben 

folyamatosan javítsuk az esetleges hibákat. A művelet bonyolultságához kell igazítani a rendelkezésre 

álló időt, a legrosszabb kézügyességű tanulót sem szabad siettetni, fontos, hogy a mozzanatok jól 

rögzüljenek. Teljesítményre dolgozni (ahol az SZVK ezt követeli) csak akkor szabad, ha minden 

munkafázis jól rögzült és kellően begyakorolt. Munkáltató gyakorlatok végén is fontos az ismétlés, 

megszilárdítás. Leggyakrabban ezt úgy oldjuk meg, hogy egy diák szóban elmondja, egy másik pedig 

bemutatja a tanultakat. Gyakorlat végén a tanár értékel, általában értékeli a csoport munkáját, majd 

pedig egyénileg is megteszi ezt.  

1.4.4. Tanulásszervezési eljárások  

A tanulásszervezési eljárások közül a zöldségtermesztés vonatkozásában a következőkben 

bemutatunk egy tematikus tervet, és egy egyéni munkát szemléltető elméleti óravázlatot tanári 

reflexióval együtt. Mindkettő szakmai alapozó (mezőgazdasági alapismeret) órákhoz készült. Ezen 

kívül a munkatanulást szemléltetjük egy szakmai gyakorlati óravázlaton keresztül. 
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PÉLDA TEMATIKUS TERVRE 

A pedagógus neve:              A pedagógus szakja: Az iskola neve:   

Műveltségi terület:   Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Tantárgy:    Mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeret 

A tanítási-tanulási egység témája: A kabakosok termesztése 

A tanítási-tanulási egység cél és feladatrendszere: A tanulók váljanak képessé a kabakosok 

általános jellemzésére, környezeti igényeik ismertetésére, és ennek birtokában meg tudják határozni a 

termesztéstechnológia fontosabb lépéseit. Fejlődjön környezettudatosságuk, igényük az egészséges 

táplálkozás iránt. Ismerjék meg az integrált növényvédelem módszereit. Lássanak példát talaj nélküli 

termesztésre. Csoport és egyéni munka során lényegkiemelő, analizáló és szintetizáló képességük 

erősödjön. Alapvető feladat a NAT-ban meghatározott alapkompetenciák fejlesztése. 

A tanítási-tanulási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei 

A részletes zöldségtermesztés 2. témaköre. Előtte a burgonyafélék termesztése témakör feldolgozása 

történt meg. Az elmúlt tanév végére általános zöldségtermesztési ismereteket tanultunk, mely 

megalapozta a vázlatos termesztéstechnológiai ismeretek tanítását. 

Tantárgyi kapcsolatok: Matematika, földrajz, biológia, mezőgazdasági alapgyakorlatok 

Osztály:   11.A 

Felhasznált források: www.youtube.hu Kabakosok termesztésével foglalkozó anyagai 

Mezőgazdasági ismeretek III. A kabakosok termesztése című fejezet 

A zöldségtermesztők kézikönyve A kabakosok termesztése című fejezet 

Dátum: 2014.11.04 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 
Didaktikai 
feladatok 

Fejlesztési 
területek 

Ismeretanyag 
Módszerek, 

munka-formák 
Szemléltetési 

eszközök 
Házi feladat 

1. 

A kabakosok 
termesztése 
Az uborka 
szabadföldi 
termesztése 

új ismeret 
feldolgozása 

rögzítés 
ellenőrzés 
értékelés 

lényegkiemelő 
képesség, 

informatikai, 
matematikai 

kompetenciák 
fejlesztése 

Kabakosok 
csoportosítása. 

Uborka általános 
jellemzése. 

Szabadföldi termesztési 
módok 

frontális munka 
csoportmunka 
egyéni munka 

képek kivetítése, 
videofilm, 
táblavázlat 

Szakmai számítás, 
kiselőadás készítése 

2. 
Az uborka 
hajtatása 

új ismeret 
feldolgozása 

rögzítés 
ellenőrzés 
értékelés 

anyanyelvi 
kommunikáció 

digitális 
kompetenciák 

Hajtatásra alkalmas 
berendezések jellemzői 

A hajtatás fontosabb 
technológiai mozzanatai 

frontális munka 
csoportmunka 
egyéni munka 

ppt 
videofilm 

táblavázlat 

szakmai számítás 
görögdinnye 

fajták keresése az 
interneten 

3. 
A görögdinnye 
termesztése 

új ismeret 
feldolgozása 

rögzítés 
ellenőrzés 
értékelés 

kezdeményező 
képesség 

szóbeli kifejező 
képesség 

A görögdinnye általános 
jellemzése 

Szabadföldi termesztés 
lépései 

frontális munka 
csoportmunka 
egyéni munka 

videofilm 
táblavázlat 

sárgadinnye fajta 
leírások keresése az 

interneten 

4. 
A sárgadinnye 
termesztése 

új ismeret 
feldolgozása 

rögzítés 
ellenőrzés 
értékelés 

hatékony önálló 
tanulás fejlesztése, 
természettudomány

os kompetenciák 
fejlesztése 

A sárgadinnye általános 
jellemzése 

A szabadföldi 
termesztés lépései 

frontális munka 
csoportmunka 
egyéni munka 

videofilm 
táblavázlat 

számítási feladatok 

5. 
Étkezési 
tökfélék 

termesztése 

új ismeret 
feldolgozása 

rögzítés 
ellenőrzés 
értékelés 

szóbeli kifejező 
képesség 
fejlesztése 

önálló tanulás 
fejlesztése 

Étkezési tök-félék 
megismerése, általános 

jellemzőik 
Termesztésük lépései 

 
frontális munka 
csoportmunka 
egyéni munka 

 
videofilm 

táblavázlat 

 
téma ismétlése 
otthoni önálló 

munkával 

6. 
Összefoglaló, 

rendszerező óra 

alkalmazás 
rendszerezés 

rögzítés 
ellenőrzés 
értékelés 

önálló tanulás, 
anyanyelvi 

kommunikáció 
fejlesztése 

A kabakosok 
termesztése 

egyéni munka 
frontális munka 

táblázat 
kivetítése 
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PÉLDA HAGYOMÁNYOS TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSRA: AZ EGYÉNI MUNKA 

Óraterv 

A pedagógus neve:    

Műveltségi terület: Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Tantárgy: Mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeret 

Osztály: 

Az óra témája: A kabakosok termesztése (Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés)  

Az óra cél- és feladatrendszere: A tanulók váljanak képessé a kabakosok általános jellemzésére, 

környezeti igényeik ismertetésére, és ennek birtokában meg tudják határozni a termesztéstechnológia 

fontosabb lépéseit. Fejlődjön környezettudatosságuk, igényük az egészséges táplálkozás irányába. 

Ismerjék meg az integrált növényvédelem módszereit. Lássanak példát talaj nélküli termesztésre. 

Egyéni munka során lényegkiemelő, analizáló és szintetizáló képességük erősödjön. Alapvető feladat 

a NAT-ban meghatározott alapkompetenciák fejlesztése. 

Az óra didaktikai feladatai: alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, földrajz, biológia, mezőgazdasági alapgyakorlatok 

Felhasznált források. Mezőgazdasági ismeretek III. Má-915/III Kabakosok termesztésével foglalkozó 

fejezete. 

Dátum:  
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Idő-

keret 

 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
 

Megjegyzés 
 

módszerek 

tanulói 

munkaformák 

 

eszközök 

2' 
Óra eleji szervezési feladatok 

Házi feladat ellenőrzése 
megbeszélés egyéni munka  

 

 

2’ 

Motiváció. Melyek azok a kabakos növények, melyet 

a képeken láttok? 
megbeszélés frontális munka 

IKT, 

képek bemutatása 

a kabakosokról 

 

 

15’ 

Rendszerezés, ellenőrzés: 

Most pedig egyéni munkával fogtok kitölteni egy a 

kabakosok termesztésével foglalkozó táblázatot. A 

hiányzó helyekre kell információkat beírni. Minden 

helyesen kitöltött rubrika 1 pontot ér. Könyv, füzet 

nem használható. 

közlés 

feladatok elosztása 

utasítás 

egyéni munka 

IKT.  

a táblázatot ki is 

vetítem. 

Az első sort (uborka) 

közösen töltjük ki tanári 

segítséggel. 

1’ 

10’ 

Feladatlapok összeszedése 

Közösen kitöltjük a táblázatot számítógép 

segítségével, úgy hogy minden sort más tölt ki. 

utasítás 

megbeszélés 

kiegészítés 

tanári magyarázat 

egyéni munka IKT 

 

 

 

10' 

Feladatlapok javítása: Feladatlapok kiosztását 

követően mindenki a szomszédjáét javítja a kivetített 

táblázat alapján. 

Minden helyes válasz 1 pont. 

Piros tollat használjatok. 

A pontszámot kell a lapra ráírni. Én majd még 

egyszer átnézem és leosztályozom. 

utasítás egyéni munka IKT 
A kitöltött táblázat képe 

kivetítve 

5’ 

Tanári értékelés 

Önértékelés. Kinek mennyire sikerült elsajátítani a 

tananyagot? Kifelé menet ahhoz a zöldséghez húzz 

strigulát, ami legjobban mutatja tudásodat. 

közlés Egyéni munka 

 

 

 

Táblán 3 rajz: 

Uborka-megfelelő 

sárgadinnye-közepes 

görögdinnye-jó 
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Reflexió 

Az óra a mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek modulból a 11. A osztályban a 

zöldségtermesztés egységen belül a ’Kabakosok termesztése’ című téma összefoglalásaként, 

ellenőrzéseként és értékeléseként lett megtartva. 

Célkitűzéseim 

A tanulók váljanak képessé a kabakosok általános jellemzésére, környezeti igényeik ismertetésére, és 

ennek birtokában meg tudják határozni a termesztéstechnológia fontosabb lépéseit. Fejlődjön 

környezettudatosságuk, igényük az egészséges táplálkozás iránt.  

Csoport és egyéni munka során lényegkiemelő, analizáló és szintetizáló képességük erősödjön. 

Alapvető feladat a NAT-ban meghatározott alapkompetenciák fejlesztése. 

Elemzés, érvelés 

A téma rövidsége (5 új ismeret feldolgozó óra) miatt nem terveztem külön rendszerező, majd ellenőrző 

órát, hanem a két didaktikai feladatot egy órában oldom meg. A csoport létszáma (12 fő) lehetővé 

teszi, hogy mindenki munkáját figyelemmel kísérjem, ténylegesen önálló munka legyen. A használt 

táblázat első sorának közös kitöltésével rá szeretném vezetni a tanulókat arra, hogy milyen terjedelmű 

válaszokat kell adniuk. Az idő rövidsége miatt könyvek, füzetek használatára nincs módjuk. Fejlődik 

analizáló és lényegkiemelő képességük. 

A megoldás utáni számítógéppel való közös kitöltésnek megszilárdító szerepet szántam, nem 

beszélve a digitális kompetenciák fejlesztésének lehetőségéről. 

A társ dolgozatának javítása lehetőséget teremt az objektivitás fejlesztésére, tanít a pontos 

munkavégzésre, a becsületességre. 

Az óra végi értékelés jó lehetőséget teremt annak vizsgálatára, hogy mennyire reális az 

önértékelésük. (Ha összevetjük az eredményekkel.) 

Értékelés 

Oktatási és nevelési szempontból is sikerült elérni a kitűzött célokat. A dolgozatok értékelése után arra 

a következtetésre jutottam, hogy az önértékelésüket a dolgozatok eredményei alátámasztják, 

mindössze 10 % eltérés mutatkozik a két értékelés átlaga között. 
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PÉLDA A TANTÁRGY GYAKORLATI OKTATÁSÁRA: A MUNKATANULÁS 

 

Gyakorlati óraterv 

A pedagógus neve:   

Műveltségi terület: Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Tantárgy: Zöldségtermesztés szakmai gyakorlatok 

Osztály: 

Az óra témája:  Zöldségnövények tűzdelése  

Az óra cél- és feladatrendszere: A tanulók váljanak képessé a zöldségnövények tűzdelésére, el 

tudják végezni a tűzdelés minden munkamozzanatát. Fejlődjön kézügyességük, igényük a pontos, 

precíz munkavégzés iránt. Ismerjék meg és alkalmazni tudják a tűzdelés során használatos 

eszközöket, anyagokat.  

Az óra didaktikai feladatai: alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: biológia, kertészeti ismeretek 

Dátum:  
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
módszerek tanulói munkaformák eszközök 

30’ 

Gyakorlat eleji szervezési 

feladatok. Szükséges eszközök, 

anyagok, a gyakorlat helyszínének 

előkészítése 

tanári utasítás egyéni munka 

Tűzdelési 

növényanyag 

előkészítése, 

földkeverék, tűzdelő  

tálcák előkészítése. 

A gyakorlatot az iskola 

tanüzemében, a 

növényház előkészítő 

részében tervezzük. 

30’ 

Motiváció. 

 A tűzdelés elméleti alapjainak 

ismétlése.  

Eszközök bemutatása. 

megbeszélés csoport munka  

Minden használatos 

eszköz feladatát tisztázni 

kell. 

20’ 

Új ismeret feldolgozás: 

A tűzdelés munkafolyamatának 

bemutatása 

tanári bemutatás megfigyelés 

Szaporító ládában 

lévő megfelelő 

állapotú paprika 

növények 

Földkeverék 

Tűzdelő tálcák 

Tűzdelő fa (pálca) 

Munkamozzanatonként: 

- Tálca földkeverékkel 

töltése 

- Növények kiszedése 

szaporító 

- ládából 

- Tűzdelés 

- Tálcák beöntözése 

10’ 

Új ismeret feldolgozás: 

A tűzdelés munkafolyamatának 

bemutatása 

kiegészítés, magyarázat egyéni munka 

Szaporító ládában 

lévő megfelelő 

állapotú paprika 

növények 

Földkeverék 

Tűzdelő tálcák 

Tűzdelő fa (pálca) 

Egy önként jelentkező 

diákunk ismételten 

bemutatja a 

munkafolyamatot, mi 

közben folyamatosan 

segítünk, esetleg 

javítunk. Minden 

mozzanat helyes legyen. 

60’ Gyakorlás 

utasítás, művelet 

folyamatos javítása, 

kiegészítő magyarázat, 

folyamatos értékelés 

személyenként. 

egyéni munka  

Minden tanuló külön 

munkaasztalon dolgozik. 

A tanár körbe jár, 

mindenki munkáját figyeli, 

ellenőriz, javít, értékel, ha 

kell újra bemutat. 
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20’ Tízórai szünet 

100’ Gyakorlás 

utasítás, művelet 

folyamatos javítása 

kiegészítő magyarázat, 

folyamatos értékelés 

személyenként. 

egyéni munka  

Minden tanuló külön 

munkaasztalon dolgozik. 

A tanár körbe jár, 

mindenki munkáját figyeli, 

ellenőriz, javít, értékel, ha 

kell újra bemutat. 

20’ Megszilárdítás, értékelés megbeszélés, értékelés egyéni munka  

Szóban ismételjük a 

munkamozzanatokat, 

közösen értékeljük a 

csoport munkáját. 

Házi feladat: gyakorlati 

napló kitöltése 

10’ Eszközök elpakolása, takarítás utasítás egyéni munka   
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1. 5. A tantárgy tanítási-tanulási folyamatának tervezése és előkészítése  

1.5.1. Felkészülés a tanítási órára – a tervezés szintjei, a felkészülés fázisai 

Egy kezdő tanárnak a tanítási órákra való felkészülés az intézményi tantárgyfelosztás elkészülése 

után megkezdődik. Az iskolákban általában az előző tanév végén ez elkészül, így van idő a tervezés 

legfontosabb dokumentumainak elkészítésére. Az elkészítés alapjaként szolgál az adott 

szakképesítés kerettanterve és az ez alapján elkészített pedagógiai program részeként szolgáló helyi 

tanterv. A tanár egyéni tervezésének legfontosabb dokumentumai: a tanmenet, a tematikus terv és az 

óraterv. Egymásra épülve egyre rövidebb időszakokat fognak át, egyre részletesebbek. Készítésük 

során egyre nagyobb szerepet kapnak a tanulókról gyűjtött információk, róluk szerzett tapasztalatok, 

az adott osztály emberi kapcsolatrendszerének hálózata. A hangsúly egyre inkább a nevelési-oktatási 

célok megvalósítása, a tanítási-tanulási folyamat szervezésének irányába tolódik el. A tanmenet a 

tervezési folyamat éves keretét adja, mely a helyi tanterv által meghatározott éves órakeret alapján 

bontja fel a tananyagot, jelölve a témaköröket, meghatározva a tanítási óra típusát (új ismeret 

feldolgozás, gyakorlás, összefoglalás, ellenőrzés). 

A tematikus terv tartalmazza az egyes témakörök órákra bontását, didaktikai feladatait, fejlesztési 

területeket, ismeretanyagot, módszereket, munkaformákat, használt szemléltető eszközöket, 

megjegyzéseket. 

 Az óravázlatban vagy óratervben tanítási órákra bontva tervezzük meg az időkeretet, az óra 

menetét, az alkalmazott tanári módszereket, tanulói munkaformákat, eszközöket. Célszerű tanóra 

után rövid reflexiót is készíteni, melyben tapasztalatainkat rögzítjük, javaslatot teszünk esetleges 

változtatásra. (Saját magunknak. Ha nem írjuk le, el fogjuk felejteni.) 

A tervezés alapdokumentumait a pedagógiai szakmai ellenőrzés (PSZE) és a pedagógus 

minősítés (PEM) alkalmával, dokumentum elemzés során vizsgálják. A pedagógus portfolió 

feltöltésekor a kötelezően feltöltendő dokumentumok körébe tartoznak. A feljebb bemutatott tematikus 

terv, óraterv formája ajánlás, másként is elkészíthető. 

 

Felhasznált irodalmak 

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet (www.nive.hu, 2014) 
 

2. A 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet szerinti szakképesítések képzési dokumentumai.  
( www.nakvi.hu, 2015) 
 

3. Kompetencia alapú oktatás jellemzői (www.oki.hu, 2015) 
 

4. Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
(www.taninfo.hu/tudastar/jogszabalyok/szakkepzesi.docx, 2015) 
 

5. Zöldség- és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye (www.nakvi.hu, 2015) 
 

6. Zöldség- és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai kerettanterv 
(www.nakvi.hu, 2015) 
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2. A GYÜMÖLCSTERMESZTÉS TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

Szerző: Szigethy György 
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2.1. Bevezetés 

A gyümölcstermesztés, mint alkalmazott tudomány, a kertészettudományok meghatározó és 

pontosan körülhatárolható szakterülete. A XXI. század elejére elért fejlődését olyan alap- és 

alkalmazott tudományok kutatási eredményei alapozták meg, mint: 

- növénytan és növényszervezettan; 

- növényi biokémia; 

- növényélettan; 

- genetika-örökléstan; 

- növényföldrajz; 

- műszaki tudományok; 

- agrometeorológia; 

- talajtan és agrokémia; 

- zoológia. 

 

Az ökonomikus szemlélet elterjedését segítették a közgazdaságtan legújabb kutatási eredményei, 

s mindezen tudományterületek szerepe megkérdőjelezhetetlen a fenntartható gazdálkodási szemlélet 

formálásában és gyakorlatának térhódításában. 

A módszertani füzet megírásának célja a gyümölcstermesztés tárgyat tanító pedagógusok 

munkájának segítése egy tanítási óra és egy gyakorlati foglalkozás tervezésének bemutatása révén, 

kooperatív csoportmunka keretében. 

 

2.2. A gyümölcstermesztés tantárgy sajátosságai 

2.2.1. A tantárgy helye az agrárszakképzésben 

Az elméleti kutatások, valamint a gyümölcstermesztés és a pedagógia gyakorlati eredményeinek 

felhasználásával formálódott a mezőgazdasági – kertészeti szakképzésben ez a tantárgy, amely az 

alábbi szakmák önálló tantárgyaként vagy tantárgy moduljaként jelenik meg (2. táblázat). 

 

2. táblázat. A gyümölcstermesztés tantárgy észesedése az agrárszakképzésekben. 

 

OKJ szám Szakképesítés 
Óraszám 

Elmélet Gyakorlat 

34 622 02 Kertész 136 270 

55 622 01 Kertészeti szaktechnikus 96 160 

34 621 01 Gazda 34 143 

34 811 02 
Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 

vendéglátó 
18 44 

52 621 02 Mezőgazdasági technikus - 20 

35 621 02 Biogazdálkodó 20 - 

2.2.2. A tantárgy kapcsolata közismereti és szakmai tárgyakkal 

A tantárgyi koncentráció esetében szerves kapcsolat van a tárgyak között, ezért a tantervek, 

tanmenetek készítése során az átfedések elkerülése érdekében figyelembe kell vennünk a tartalmi 

azonosságokat és a kapcsolódási pontokat. 

Az eredményes pedagógiai munka feltételezi az egy osztályban tanító tanárok folyamatos 

egyeztetését tantárgyi programjaikat, módszereiket illetően. 

A tanítási órák és szakmai gyakorlatok megtervezésénél használjuk ki a közismereti tárgyakkal 

való kapcsolat lehetőségeit, mint ahogyan tesszük ezt a szakmai alapozó (kertészeti alapismeretek, 
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éghajlattan – talajtan, műszaki ismeretek, munka-, egészség- és tűzvédelem, természet- és 

környezetvédelem, gazdálkodási-, vállalkozási és jogi ismeretek, stb.) és a szorosabb értelembe vett 

szakmai tárgyak esetén is.  

2.2.3. A tantárgy sajátosságai 

– A hazánkban gazdaságosan termeszthető 18 gyümölcsfaj megismerését teszi lehetővé: 

 alma, körte, birs; 

 cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, szilva; 

 szamóca, málna, piros- és fekete ribiszke, köszméte, szeder; 

 dió, mandula, mogyoró, gesztenye. 

– Tárgyalja a fajok eltérő testfelépítését, környezeti igényeiket, lehetséges szaporítási 

módjaikat, termékenyülési viszonyaikat, kártevőiket és kórokozóikat, teljes 

termesztéstechnológiájukat a végtermékek felhasználási, feldolgozási lehetőségeivel 

bezárólag. 

– A szamóca kivételével 17 fás szárú gyümölcsfajról van szó, így nem indokolt évenként 

ismétlődő újra telepítésük. 

– A szakmai gyakorlatok nagyobb hányada árutermelő üzemi ültetvényekbe szervezhető. 

 

2. 3. A tantárgy tanításának célja, kimeneti követelményei 

2.3.1. Általános célok 

A tizennyolc üzemi méretekben termesztett gyümölcs, kiegészülve a speciális igények 

kielégítésére alkalmas házi kerti fajokkal (naspolya, josta, áfonya, berkenye, stb.) az esztendő tizenkét 

hónapján keresztül biztosítja a friss és feldolgozott gyümölcsökkel való folyamatos ellátásunkat, akár a 

választékbővítés céljait szolgáló trópusi és mediterrán fajok nélkül is.  

Termesztésükhöz, feldolgozásukhoz elengedhetetlen a középszintű elméleti és gyakorlati 

ismeretek birtokában lévő, irányításra és önálló szakmai feladatok végzésére is alkalmas 

szakemberek képzése. Tudásukra igényt tartanak a kellő szakismerettel nem rendelkező egyéni 

gazdálkodók, kistelepülési önkormányzatok, feldolgozóüzemek, a szaktanácsadói hálózatok, 

esetenként a falugazdászok, családi gazdaságok is.  

2.3.2. Kimeneti követelmények 

A mai korszerű szakképzés a hangsúlyt az oktatásról a tanulásra, a tartalomról a kimenetre 

helyezi. A gyümölcstermesztés vonatkozásában három – a tantárgyat viszonylag magas elméleti és 

gyakorlati óraszámban reprezentáló – szakképzés kimeneti követelményét ismertetjük. 

 

Kertész (OKJ szám: 34 622 02): 

  

– Gyümölcsültetvények létesítése; 

– fizikai igénybevételt is jelentő, a termesztéshez szorosan kapcsolódó szakmai feladatok 

elvégzése; 

– erő- és munkagépek szakszerű üzemeltetése; 

– a betakarítás – tárolás – értékesítés hármas egységének pontos ismerete; 

– önálló vállalkozóvá válás. 

 

Kertészeti szaktechnikus (OKJ szám: 55 622 01): 

  

– A gyümölcstermesztéshez kapcsolódó ültetvénylétesítési, 

– termesztéstechnológiai,  
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– forgalmazási, 

– műszaki, 

– munka- és környezetvédelmi feladatok megtervezésére, végrehajtására és irányítására, 

terjednek ki. 

 

Képes a korszerű termesztéstechnológiai, ökonómiai és műszaki eljárások alkalmazásával a piac 

elvárásinak megfelelő minőségi áru előállítására és forgalmazására. Jogosult önálló vállalkozás 

indítására és működtetésére, középszintű vezetői, irányítói feladatok ellátására.  

 

Gazda (OKJ szám: 33 621 02 1000 00 00): 

 

Általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges 

elméleti és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozóként kellő alapismeretekkel is rendelkező szakember, 

aki a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és gépesítési feladatokat gazdaságos és 

környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.  

2.3.3. Kompetencia alapú képzés a tantárgy oktatásában 

Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 

Szabálykövetés 

Döntésképesség 

 

Társas kompetenciák: 

Visszacsatolási készség 

Irányíthatóság 

Irányítási készség 

 

Módszerkompetenciák 

Rendszerező képesség 

Körültekintés, elővigyázatosság 

Helyzetfelismerés 

 

Alapja a kompetenciák fejlesztése, ami több mint az ismeretek egyszerű közlése. A szakmai és 

pedagógiai célok érvényesítése mellett elsősorban a munkaerőpiac valós igényeihez igazodik. 

Nagyobb önállóságot és szabadságot ad a hallgatónak és a képző intézménynek egyaránt. Az 

egyszeri képzésben való részvétel, valamint az egyetlen képesítés megszerzése helyett az élet 

egészét végigkísérő tanulást, a meglévő kompetenciák fejlesztését és bővítését hangsúlyozza.  

 

2.4. A tantárgy tananyaga 

2.4.1. A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése 

A tantárgy szerkezeti tagolódása nagyrészt független a tanterv által biztosított tanítási órák 

számától, akár magasabb óraszámban tanított önálló tantárgyként, akár alacsonyabb óraszámú 

tantárgymodulként jelenik is meg. A tantervi anyag kiválasztását a szakképzés színtere határozza 

meg. Eltérés az ismeretek elmélyítésének lehetőségében van. Határokat szab a tananyag 

feldolgozásában, a növények életszakaszainak naptári éven belüli szigorú egymásutánisága, valamint 

a biológia és fiziológiai törvényszerűségek. 

2.4.2. A tantárgy tartalma 
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A gyümölcstermesztés tantárgy keretében megismerhetik a tanulók: 

– a gyümölcstermesztés helyét, jelentőségét a világban és hazánkban, 

– a Magyarországon termesztett gyümölcsfajokat, 

– a gyümölcsfajok csoportosítását természetes és önkényesen választott szempontok 

alapján (testalakulás, termésalakulás, felhasználás stb.), 

– a növények testfelépítését (gyökérzet, törzs és korona részei), 

– szaporítási módjaikat, 

– termékenyülési viszonyaikat, 

– metszésüket, 

– ültetvények létesítését, 

– öntözésüket, tápanyag-gazdálkodásuk gyakorlatát és talajművelési rendszereiket, 

– betakarításuk szervezését, tárolásukat, feldolgozásuk lehetőségeit. 

A tantárgy szorosan kapcsolódik mindazokhoz az alaptudományokhoz, melyek a 

gyümölcstermesztés (mint alkalmazott tudomány) fejlődéséhez hozzájárulnak. 

A tantárgyi koncentráció lehetősége a szakmai tárgyak esetében szinte korlátlan, hiszen a biológia, 

a növényélettan, az örökléstan már megismert és még megismerésre váró törvényszerűségei azonos 

módon érvényesülnek, jutnak kifejezésre a szőlő-, a zöldség- és dísznövények, valamint a gyógy- és 

fűszernövények termesztése esetén is. 

 

2.5. Egy speciális tanulásszervezési stratégia: a csoportmunka 

A módszertani füzetben bemutatott elméleti óra és szakmai gyakorlat témaválasztásai lehetőséget 

biztosítanak a módszer három legfontosabb elvének – a csoportos értékelés, az egyenlő lehetőségek 

és az egyéni felelősség – gyakorlati érvényesüléséhez. 

A közös munka, az együttes tevékenység, az egymásrautaltság a másik ember elfogadását, a 

türelem és a tolerancia folyamatos fejlesztését igényli. Ezzel fejlődik a tanulók szociális, 

együttműködési és problémamegoldó képessége is.  

Az alábbi két példán keresztül mutatjuk be a csoportmunka, mint korszerű tanulásszervezési 

eljárás lehetőségét egy új ismeret feldolgozó elméleti óra és egy kombinált típusú szakmai gyakorlat 

keretében. 

 

PÉLDA A GYÜMÖLCSTERMESZTÉS ELMÉLETI ÓRÁN MEGVALÓSÍTHATÓ KOOPERATÍV CSOPORTMUNKÁRA 

A képzés neve: KERTÉSZETI SZAKTECHNIKUS  OKJ: 55 622 01  

A tantárgy neve: A gyümölcstermesztés alapjai 

Éves óraszám:  96 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Olyan elméleti ismeretek megszerzése, melyek később, a ’Részletes gyümölcstermesztés’ tanítása 

során lehetőséget biztosítanak a tanulóknak az ok-okozati összefüggések feltárására, felismerésére.  

Témakör: A gyümölcstermő növények koronájának fás részei: 12 óra 

A téma feldolgozása során a tanulók megismerik a 

– gyümölcstermő növények egy-, két- és hároméves talajszint feletti fás részeit, valamint 

– a termőrészek morfológiáját, 

– különbséget tudnak tenni vegetatív és reproduktív növényi szervek között, 

– meg tudják különböztetni egymástól a hajtás-, a vegyes- és virágrügyeket. 

Lényeges szempont a fenti ismeretek összefüggéseinek feltárása a gyümölcsfák metszésének 

gyakorlatában. 
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Fejlesztendő kompetenciák 

A metszés során legyen képes alkalmazni a termőrészek elhelyezkedésével, alaktani különbségeik 

felismerésével kapcsolatosan megszerzett ismereteket.  

Szakmai ismeretek: A metszés helyes gyakorlatának elméleti megalapozása 

Szakmai készségek:  

– olvasott köznyelvi- és szakmai szövegek megértése; 

– egyszerű számítási feladatok elvégzése; 

– kapott feladatok elvégzése. 

Személyes kompetenciák: 

– konstruktív gondolkodás; 

– önfejlesztés – önképzés; 

– szorgalom; 

– önállóság; 

– szervezőkészség; 

– felelősségtudat. 

Társas kompetenciák: 

– szolidaritás; 

– kapcsolatteremtő és együttműködő képesség; 

– motiválhatóság. 

Módszerkompetenciák: 

– analizáló-, rendszerező-, áttekintő képességek; 

– memorizáló képesség. 

 

A tanítási óra előkészítése, tervezési feladatok 

 

Óravázlat 

 

Óra típusa: kombinált óra 

Iskola: Szakközép iskola 

Osztály: 13. K – 20 fő 

Tantárgy megnevezése: Gyümölcstermesztés 

Téma: A korona fás részei 

Óra címe: Termőrész ismeret 

Óra helye a tanmenetben: 9 – 10. 

Óra helye a témában: 3 – 4. 

Tanulásszervezési stratégia: csoportmunka  

A tanítás ideje: 2015. november 08. 

Megvalósítandó didaktikai faladatok: motiváció, célkitűzés, új ismeret feldolgozás, megszilárdítás, 

alkalmazás, ellenőrzés 

Nevelési célok: személyes-, társas- és módszerkompetenciák fejlesztése 
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Didaktikai 

feladatok 

Tartalom 

(módszer) 
Mód, módszer 

Megjegyzés, 

eszközök 

Szervezés Hetes jelentése, hiányzók beírása, adminisztráció Közlés  

Célkitűzés, 

motiváció 

A gyümölcstermő növények termesztésének jövedelmezőségét döntően meghatározza az optimális 

időben elvégzett szakszerű, a morfológiai és élettani ismeretinkkel kellően megalapozott fás 

metszés. 

A metszés elméleti és gyakorlati fogásainak ismerete joggal várható el egy középfokú 

végzettséggel rendelkező kertész szakembertől. 

Természetesen a tavaszi fás metszést is, mint a termesztéstechnológia egyik elemét csak 

összefüggéseiben értelmezhetjük, nem elvonatkoztatva a termésritkítástól és a nyári 

zöldmetszéstől. 

Az elmondottak okán ezért a mai órán megismerjük a gyümölcstermő növények termőrészeit, 

termővesszőit és termő gallyazatát, továbbá megtanulunk különbséget tenni a termőrügyek és 

hajtórügyek között. 

Közlés, 

Beszélgetés, 

Magyarázat 

Számítógép, 

projektor, ppt 

Előkészítés, a 

tanult ismeretek 

felidézése 

Hány éves fás rész a vessző, a gally, az ág? 

Mi a különbség a szem és a rügy között? 

Hol helyezkednek el a rügyek? 

Mi a különbség a csúcsrügy, a végálló rügy és az oldalrügyek között? 

Melyek a gyümölcsfa vegetatív és reproduktív szervei? 

Termésalakulás szerint hogyan csoportosítjuk a gyümölcsfajokat? 

Beszélgetés 
Számítógép, 

projektor, ppt 

Szervezés 

Az osztály tanulóiból négy – egyenként 5 fős csoportot alakítunk, a csoportok az önkéntesség 

alapján szerveződjenek. Elvárás: mindegyik csoportban legyenek fiúk és lányok, továbbá 

tanulmányi előmenetelük alapján is legyenek a csoportok heterogének. Minden csoport választ egy 

vezetőt. 

A négy csoportnak kiosztjuk a termőrészek felismeréséhez szükséges anyagokat: 

1. csoport: almatermésűek (alma, körte, birs) termőrészei; 

2. csoport: csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, szilva) termőrészei; 

3. csoport: bogyósok (szamóca, málna, piros- és fekete ribiszke, köszméte, szeder) 

termőrészei; 

4. csoport: héjasok (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) termőrészei; 

A termőrészek felismerése feladatának megbeszélése az 1. csoporttal. 

Közlés, 

Beszélgetés 
Füzet 

Részcélkitűzés 1. 
A korona egy-, két- és három éves fás részei elkülönítésének fontossága az almatermésűeknél. 

Az eltérő korú fás részekre jellemző rügyalakulások, ezek jelentősége a fás metszés gyakorlati 

Közlés, 

 

Számítógép, 

projektor, ppt 
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kivitelezésében.  

Szervezés A feladat megbeszélése a 2. csoporttal. Beszélgetés Füzet 

Részcélkitűzés 2. 

A csonthéjas fajokra milyen csoportos rügyalakulások jellemzőek?  

Milyen lehet a rügyek összetétele a vegyes rügycsoportokban? 

Emlékeztek-e, hogy a csonthéjasok hajtás-, vagy virágrügyei fakadnak-e korábban? 

Beszélgetés  

Szervezés A feladat megbeszélése a 3. csoporttal. 
Közlés, 

Beszélgetés 
Füzet 

Részcélkitűzés 3. 
A piros- és fekete ribiszke fás részei egymástól történő elkülönítésének fontossága. 

A málna és a szeder sajátos testalakulása (félcserjék) és rügyalakulása az egyéves fás részeken. 

Közlés, 

Beszélgetés 

Számítógép, 

projektor, ppt 

Szervezés A feladat megbeszélése a 4. csoporttal. 
Közlés, 

Beszélgetés 
 

 

Részcélkitűzés 4. 

A váltivarú növények rügytípusai diónál, mogyorónál és gesztenyénél. 

Milyen morfológiai jegyek alapján tudjuk a diónál elkülöníteni a barkarügyet, a termőrügyet és 

hajtásrügyet?  

Jellemző-e az egyes rügytípusokra a fás részeken elfoglalt helyük? 

Beszélgetés 
Számítógép, 

projektor, ppt 

Alkalmazás 
A csoportok önállóan végzik feladataikat. 

A részfeladatok szétosztása a csoportokon belül a csoportvezetők irányításával történik. 
Beszélgetés  

Szervezés 
A négy csoport egymást követően a többiek számára is érthető formában beszámol az elvégzett 

munkáról. Minden csoport jegyzeteli a többiek beszámolóját.  
Beszélgetés  

Megszilárdítás 

 

1. csoport: eltérő korú fás részek elkülönítésének lehetőségei: a fás részek átmérője közötti 

különbség eltérő térbeli helyezkedésük, az ággyűrűk, valamit a jellemző rügytípusok jelenléte. 

Metszés során az almatermésűek legértékesebb termőrügyeket hordozó kétéves fás részeit 

hagyjuk meg.  

2. csoport: csoportos rügyalakulások: bokrétás termőnyárs, sima termőnyárs, tövises 

termőnyárs, hosszú- és rövid szártagú termővesszők. A kettes- és hármas rügycsoportok 

tartalmazhatnak csak virág-, illetve virág- és hajtás rügyeket, melyek közül a virágrügyek 

fakadását követi a hajtásrügyek kibomlása.  

3. csoport: a piros- és fekete ribiszkét az utóbbi jellegzetes „pézsma” illata alapján tudjuk 

egymástól megkülönböztetni. Mind a málna, mind pedig a szeder az egyéves fás részeiken 

tartalmazzák a vegyes rügyeket. Ezek az egyéves részek a termésérést követően elhalnak.  

4. csoport: a barkarügyek kis fenyőtobozhoz hasonló kúpalakú képződmények. A termőrügyek a 

legteltebbek, melyek az egyéves vesszők csúcsain helyezkednek el, a hajtásrügyek pedig a 

legkisebbek, az egy- és kétéves fás részek oldalához simulók.  

Beszélgetés 
Számítógép, 

projektor, ppt 

Szervezés A tanár kiosztja a tanulók számára a 10 kérdésből álló tesztlapot. Közlés  
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ld.: 1. sz. melléklet 

Értékelés A tanár értékeli a csoportok – ezen belül az egyes tanulók órai aktivitását, munkáját. Közlés  
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A tanórához kapcsolódó tesztfeladatok  

 

I. Melyek az almatermésűek legértékesebb termőrészeket hordozó fás részei? 

1. az egyéves vessző 2. a kétéves gally 3. a hároméves ág 

II. Hogyan különböztetjük meg leggyorsabban a piros- és fekete ribiszke fás részeit? 

1. színük szerint  2. illatuk alapján 3. a rügyek alakja szerint 

III. Melyik gyümölcsfaj jellegzetes rügycsoportja a bokrétás termőnyárs? 

1. őszibarack   2. kajszi  3. cseresznye 

IV. Melyik gyümölcsfajra jellemző a háromféle rügytípus? 

1. málna   2. szamóca  3. dió 

V. Melyik gyümölcsfaj hordozza egyéves fás részein a vegyes rügyet? 

1. körte   2. szeder  3. meggy 

VI. A csonthéjasok mely rügyei fakadnak korábban? 

1. virágrügyek  2. hajtásrügyek  3. egyszerre fakadnak 

VII.  Melyik az egyetlen, fás részeket nem tartalmazó gyümölcsfajunk? 

1. szamóca   2. mandula   3. köszméte 

VIII. A diónak melyik rügye helyezkedik el a vessző csúcsán? 

1. hajtásrügye  2. barkarügye  3. termőrügye 

IX. Melyik gyümölcsfajnak nincs tövises termőnyársa? 

1. köszméte    2. szilva  3. kajszi 

X. Milyen rügye nincs az almának? 

1. vegyes rügy  2. virágrügy   3. hajtásrügy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉLDA A GYÜMÖLCSTERMESZTÉS SZAKMAI GYAKORLAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTHATÓ CSOPORTMUNKÁRA 

A képzés neve: KERTÉSZETI SZAKTECHNIKUS  OKJ: 55 622 01  

A tantárgy neve: A gyümölcstermesztés gyakorlata 

Éves óraszám:   160 óra 

A tantárgy tanításának célja 
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A tanuló a képzés befejezését követően legyen képes a gyümölcstermesztés gyakorlati feladatainak 

elvégzésére úgy, mint: 

– ültetvénytelepítésre, 

– tám-rendszer építésre, 

– leggyakoribb vegetatív szaporítási eljárások kivitelezésére, 

– betakarítás előkészítésére, lebonyolítására, 

– koronaformák kialakítására, termőkorú fák szakszerű metszésére. 

A képzés során a gyakorlati fogások elsajátításával, az ok-okozati összefüggések felismerésével 

váljon képessé egy családi gazdaságban árutermelő gyümölcsültetvény önálló ápolási munkáinak 

elvégzésére és megszervezésére. 

Téma: Termőkorú őszibarack fák metszése 

Fejlesztendő kompetenciák: 

– Szakmai ismeretek: a metszés időpontjának helyes megválasztása; a metszést követő 

járulékos munkák fontosságnak megértése, a szükséges gépek és eszközök helyes 

számbavétele; a biztonságtechnikai előírások betartásának fontossága – 

környezettudatos munkavégzés. 

– Szakmai készségek: szakkifejezések helyes használata szóban és írásban; alapvető 

számítási feladatok elvégzése; magyarázó szakmai rajzok megértése. 

– Személyes kompetenciák: empatikus képesség; szervezőkészség; kommunikációs 

képesség; felelős gondolkodás. 

– Társas kompetenciák: szolidaritás, nyitottság, kapcsolatteremtő képesség, konstruktív 

gondolkodás, kezdeményezőkészség. 

– Módszerkompetenciák: komplex- és logikus gondolkodás; áttekintő képesség; 

összefüggések felismerése, feltárása. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 

Mivel érettségizett tanulókról beszélünk, ezért magától értetődően rendelkezniük kell az írás –olvasás 

– szövegértés képességeivel. A gyakorlatokon történő eredményes munkához nélkülözhetetlen a 

megfelelő fizikai állóképesség és erőnlét. 

A gyakorlat előkészítése és tervezése: 

– Egyeztetés: a gyakorlati oktatás vezetővel, a tangazdaság vezetőjével, a tantárgyat 

szintén tanító pedagógus kollégával. 

– A gyakorlat helyszínének kiválasztása: az iskola tangazdaságában lévő termő őszibarack 

ültetvény. 

Tervezett teljesítmény: 2500m
2
 területen 160 db termőkorú őszibarackfa metszése, sebkezelése és 

a metszési nyesedék eltávolítása. 

A gyakorlat tervezett időpontja: március 2. dekádja 

Anyag- és eszköz szükséglet: kéziszerszámok (metszőolló, ágvágó olló, ágvágó fűrész), 

metszőállvány, munkavédelmi kesztyűk, faseb kezelő anyag, ecsetek, gereblyék. 

 

 

A tanítási óra előkészítése, tervezési feladatok 

 

Óravázlat 
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Gyakorlat típusa: ismeretek és műveletek alkalmazása kombinált gyakorlat keretében 

Iskola: Szakközép iskola 

Osztály: 13. K 

Munkacsapat: 2. csapat 

A gyakorlati egység megnevezése: Termő őszibarackfák metszése 

Oktatásszervezési módszer: csoportmunka 

A gyakorlat időpontja: 2015. március 19. 

időtartama: 5 x 60 perc 

helyszíne: az iskola tankertje 

Tanulói létszám: 10 – 12 fő –egy gyakorlati munkacsapat 

Munkacsapat vezető neve: 

Megvalósítandó didaktikai feladatok: motiváció, célkitűzés, új ismeret feldolgozás, megszilárdítás, 

alkalmazás, ellenőrzés 

Nevelési célok: személyes, társas és módszerkompetenciák fejlesztése 

A gyakorlatvezető tanár munkáját segítő személy: a gyakorlókert vezetője 

A gyakorlatvezető tanár:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktikai 

feladatok 

Tartalom 

(módszer) 

Eszköz 

szükséglet 

Szervezés 

Munkacsapat vezető jelentése, hiányzók beírása. Munkaruha, 

jegyzetfüzet, személyes kéziszerszámok meglétének ellenőrzése 

(közlés) 

 

Célkitűzés, 

motiváció 

Az őszibarack sokoldalú felhasználhatóságának, a friss gyümölcs 

négy hónapon keresztül tartó fogyaszthatóságának (a fajtasor 

céltudatos összeállítása esetén) hangsúlyozása. 

A cél együttes megfogalmazása: a termőegyensúly és az 

optimális rügyterhelés beállításával az ideális koronaforma 

fenntartásával tudunk csak kiegyenlített termőképességű, jó 

minőségű termést biztosító ültetvényt fenntartani. 

A feladat ismertetése: 160 db termőkorú (18 éves) jó kondícióban 

lévő őszibarackfa metszése, sebkezelése, nyesedék eltávolítása 

a mai gyakorlati napon. ellenőrzése (közlés, beszélgetés) 

Jegyzetfüzet 

Előkészítés a 

kapcsolódó 

elméleti ismeretek 

felidézése 

Az őszibarack termőhelyének és koronaformájának, valamint a 

növény környezeti igényének kapcsolata. Alanyhasználat. 

Koronaformák. Fajtacsoportok. ellenőrzése (beszélgetés) 

Jegyzetfüzet 

Részcélkitűzés 1. 1. Metszés végrehajtása  
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– A fa kondíciója milyen metszést enged meg:  

   – szálvesszős metszést?  

   – csercsapos váltómetszést? 

– Mi a célszerű szerszámhasználat sorrendje?  

    (ágvágó fűrész, ágvágó olló, kézi metszőolló) 

– Miért kell ügyelnem a korona elsűrűsödésének 

megakadályozására? 

– Milyen utólagos beavatkozásokat igényelhet a fás metszés? 

(zöldmetszés, termésritkítás) 

– Milyen típusú egyéves fás részei valamint rügyei vannak az 

őszibaracknak? 

– Ránézésre hogyan tudok különbséget tenni a termőrügy és 

a hajtórügy között? (beszélgetés) 

 

Ágvágó fűrész, 

ágvágó olló, 

kézi 

metszőolló, 

létra 

Részcélkitűzés 2. 

2. Metszési sebek kezelése 

– Mi a célja a sebek lezárásának? 

– Milyen anyagokat használhatunk sebkezelésre? 

– Milyen átmérőjű sebeket érdemes figyelembe venni? 

– Milyen problémát okozhat a sebkezelés elmaradása? 

– Milyen állagú és összetételű legyen a jó sebkezelő anyag? 

(beszélgetés) 

Sebkezelő 

anyagok: 

VulneronCs, 

Santar SM 

ecset, 

mv. kesztyű 

Részcélkitűzés 3. 

3. Metszési nyesedék kihordása 

– Miért fontos a metszési nyesedék sorközökből történő 

eltávolítása? 

– Jobb megoldás-e a kihordás, mint lenne a helyben történő 

sorközi zúzás és talajba munkálás? 

– Milyen (környezetvédelmi szempontból is értékelhető) 

hasznosítási lehetőségei vannak a metszési nyesedéknek? 

(beszélgetés) 

Vasvilla, 

gereblye, 

mv. kesztyű 

Szervezés 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás 

Csoportok szervezése: a 12 fős munkacsapatot 3 csapatra 

osztjuk:  

1. csoport: 6 tanuló metsz 

2. csoport: 3 tanuló kezeli a metszési sebeket 

3. csoport: 3 tanuló kihordja a metszési nyesedéket (közlés, 

beszélgetés) 

Jegyzetfüzet 

Részcélkitűzés 4. 

Milyen munkamozzanatokból áll a feladat? 

1. csoport (6 fő) – metszés:  

– az elhalt, beteg, a korona belsejébe növő ágak eltávolítása 

fűrésszel; 

– letermett gallyak lemetszése ágvágó ollóval; 

– egyéves vesszők ritkítása, visszavágása kézi 

metszőollóval. 

2. csoport (3 fő) – sebkezelés: 

– a korona belsejében és felső részén, majd  

– a korona külső palástján és alsó részén lévő sebek 

kezelése („befestése”) 

3. csoport (3 fő)– metszési nyesedék kihordása: 

– a nyesedék sorközben történő tömörítése, 

– felszedése és 

– a sorok végére történő kihordása (közlés, beszélgetés) 

 

Alkalmazás 
Mindhárom csapat önállóan végzi a pontosan körülhatárolt 

feladatát. 
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A munkakörök és részfeladatok kiosztása a csapatvezetők 

hatásköre. 

A gyakorlatvezető tanár koordinál, csak indokolt esetben 

avatkozik közbe. 

Megszilárdítás 

Értékelés 

A tanulók beszámolnak az elvégzett feladatokról. A tanár 

célirányos kérdéseivel keretek közé szorítja a beszélgetést. A 

csapatvezetők megosztják társaikkal a munka során felmerült 

problémákat és azok megoldására tett javaslataikat. Minden 

tanuló feljegyzi a másik két csapat beszámolóját.  

A gyakorlatvezető tanár összefoglalja a gyakorlaton történteket, 

értékel és összegzi a tapasztalatokat. A csapatvezetők javaslatot 

tesznek csapattársaik érdemjegyeire, melyet a gyakorlatvezető 

tanár véglegesít, indokolt esetben módosít. (közlés, beszélgetés) 

Jegyzetfüzet 

 

Szervezés 
A gyakorlat a szerszámok számbavételével, megtisztításával, a 

munkaterület rendbetételével fejeződik be. 
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3.1. Bevezetés  

A szőlőtermesztés az agrártudományok, közelebbről a kertészeti tudományok egyik tudományága, 

alkalmazott tudomány. Fejlődéséhez és kialakulásához többek között a botanika, a növényföldrajz, az 

agrokémia, a talajtan, a növénynemesítés, a műszaki tudományok stb. módszerei és eredményei 

járultak hozzá, hogy a mai formáját elnyerje. 

Ebben a fejezetben a szőlőtermesztés tantárgyat tanító tanároknak szeretnénk segítséget adni egy 

elméleti óra és egy gyakorlati foglalkozás tervezésének bemutatásával, az egyik korszerű 

tanulásszervezési eljárás, a projektoktatás alkalmazásával. 

 

3.2. A szőlőtermesztés tantárgy sajátosságai 

3.2.1. A tantárgy helyzete a tudományban és az agrár-szakképzésben 

Az agrártudományok széles spektrumában, az elméleti kutatások és a több évszázados gyakorlati 

és pedagógiai tapasztalatok ismereteinek felhasználásával alakult ki az alap és középfokú 

szakképzésben ez a tantárgy, mely a jelenlegi hazai agrár-szakképzési rendszerben az alábbi 

képzésekben önálló tantárgyként, vagy tantárgy modulként (tanítási egységenként) jelenik meg (3. 

táblázat). 

 

3. táblázat. A szőlőtermesztés tantárgy részesedése az agrár-szakképzésben. 

 

OKJ szám Szakképesítés 
Óraszám 

Elmélet Gyakorlat 

34 541 06 Szőlész-borász 606 1429 

34 622 02 Kertész 182 309 

35 811 01 Sommelier (csak borvidékek) 135 48 

55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 128 128 

55 622 01 Kertészeti szaktechnikus 96 160 

34 621 01 Gazda 18 50 

54 621 02 Mezőgazdasági technikus --- 720 

35 621 02 Biogazdálkodó 15 40 

34 811 02 
Mezőgazdasági gazdaasszony, 

falusi vendéglátó 
12 27 

55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus 7 --- 

Önálló tantárgyként  

nem szerepel 

Élelmiszeripari analitikus technikus   

Mezőgazdasági gépész   

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus   

 

3.2.2. A tantárgy kapcsolata egyéb tantárgyakkal 

A tantárgyi koncentráció esetében szerves kapcsolat van a tárgyak között. Itt nem pusztán időbeli 

egybeesésről van szó, hanem arról, hogy már a tanmenet készítése során a tantárgyak, 

tudományterületek tartalmi azonosságait és a kapcsolódási pontokat külön is figyelembe kell venni. A 

tantárgyi koncentráció esetében meg kell különböztetni a horizontális, más szóval az azonos 

évfolyamokon tanított különböző tárgyak közötti koncentrációt és a vertikális, vagyis az egymásra 

épülő évfolyamok azonos tantárgyai közötti koncentrációt. Az eredményes tanulási-tanítási folyamat 
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érdekében az egy osztályban tanító két-három szakmai tanárnak egyeztetnie kell saját tantárgyi 

programját, megközelítési módszereit, metodikáját stb. Ideális e tekintetben, ha valaki több szakmai 

tantárgyat is tanít ugyanabban az osztályban (Chrappán, 1998). A tanítási óra, vagy a gyakorlat 

megtervezésénél az alábbi tantárgyakkal való kapcsolat lehetőségeit kell kihasználni: 

– Közismereti tantárgyak: matematika, biológia, kémia, informatika, földrajz, magyar nyelv, idegen 

nyelv. 

– Szakmai alapozó tantárgyak: mezőgazdasági és/vagy kertészeti alapismeretek, éghajlattan 

talajtan, termesztési és műszaki ismeretek, munka-, egészség- és tűzvédelem, természet- és 

környezetvédelem, gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek. 

– Szakmai tantárgyak: az agrárágazati szakképzés szinte valamennyi termesztési tantárgya. 

3.2.3. A tantárgy sajátosságai 

A szőlőtermesztés tantárgy a szőlő biológiájával, ökológiájával és termesztéstechnológiájával alap- 

és középfokon foglalkozik, az elmélet és a gyakorlat szintjén. Sajátossága, hogy a teljes tudásanyag 

egy növényfaj megismerését, termesztéstechnológiáját dolgozza fel a középfoknak megfelelően 

szinten. A gyakorlati munkák jelentős részét üzemi keretek között kell végezni, ami a tanüzemi, 

tanműhelyi feltételekhez képest nagyobb odafigyelést, összetettebb szervezési tevékenységet követel 

a tanító tanártól. 

 

3.3. A tantárgy tanításának célja és kimeneti követelményei 

3.3.1. Általános célok 

A szőlő a legkedveltebb növényeink egyike. Kis- és nagyüzemben, de házi kertekben is 

megtaláljuk. Sokoldalú hasznosítása, de elsősorban a borászati jelentősége miatt a 

szőlőtermesztéssel foglalkozó szakemberek képzését különös figyelemmel kell megtervezni és 

végrehajtani. 

3.3.2. Tanítási-tanulási célok és feladatok 

A tanítási-tanulási folyamat legfontosabb célja a szőlőtermesztés tantárgy vonatkozásában is a 

személyiségfejlesztés értelmi, érzelmi és a pszichomotoros fejlesztés kell, hogy legyen. Feladataink a 

tájékozódás, a megismerés, az ismeretek alkalmazása, valamint a problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. 

3.3.3. A kimeneti követelmények és szabályozásuk 

Általában elmondhatjuk, hogy a korszerű szakképzés során a hangsúly az oktatásról a tanulásra, a 

tartalomról a kimenetre helyeződik. 

A szőlőtermesztés tantárgyra vonatkozóan három konkrét szakképzés kimeneti követelményét 

idézzük (Forrás: www.nive.hu, 2015). 

 

– Szőlész-borász. A végzett szakember a szőlészet területén ismerje a szőlőtermesztés 

gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret 

előkészítését, lebonyolítását. 

 

– Kertész. Feladata szőlőültetvények létesítése. A szőlőtermesztésben fizikai erőkifejtést is 

igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek 

üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés 

megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos 

jogszabályok rendelkezései alapján. 
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– Kertészeti szaktechnikus. A kertészeti szaktechnikus feladata a kertészeti ágazatokhoz 

(gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés) tartozó 

termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó munka- és 

környezetvédelmi feladatok megtervezése, a munkák elvégzése, a munkafolyamatok 

irányítása nagy- és kisüzemekben, árutermelő magánvállalkozásokban. Képesnek kell lennie 

a korszerű termesztéstechnológiai, ökonómiai és műszaki eljárások alkalmazásával a piac 

elvárásainak megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására és forgalmazására. E 

szakmai végzettség birtokosa alkalmas önálló vállalkozás indítására és működtetésére. A 

képesítés feljogosít középszintű vezetői, irányítói feladatok elvégzésére. 

 

A kimenet szabályozása 

A kimenet szintek szerint differenciált, építkező, egzakt, konkrét, ne csupa általánosságokat 

tartalmazó, reális, egy egységes és átlátható rendszerbe illeszkedő, más képzési ciklusokkal és 

szintekkel összehasonlítható, a mobilitást elősegítő legyen. Megjelenésében érthető, adekvát és 

egységesen értelmezhető legyen a leendő tanulók, illetve a leendő munkáltatók számára egyaránt, a 

munkaerő piaci szempontok figyelembe vétele mellett. 

3.3.4. A követelmények és a célok kapcsolata 

A szőlőtermesztési tevékenység színvonalát, eredményességét meghatározza és jelentősen 

befolyásolja az elméleti és a gyakorlati képzés. A tantervi követelmények teljesítése a kertészeti 

középfokú szakoktatási intézményekben különböző követelményszinteken, eltérő módon valósulhat 

meg. A céloknak azonban azonosnak kell lenniük, a fejlesztési területeket, minden esetben szem előtt 

kell tartani. 

3.3.5. Kompetencia alapú képzés a tárgy oktatásában 

A cél a kompetenciák fejlesztése és nem „csak” az oktatás, a tudás közlése. A szakmai és 

pedagógiai szempontok érvényesítése mellett/helyett a piachoz (is) kell igazodni. Nem poroszos 

képzési rendszert igényel, nagyobb önállóságot ad a képző intézménynek és a képzésben résztvevő 

tanulóknak is. Az egyszeri képzés helyett/mellett az élet egészét végigkísérő tanulást hangsúlyozza 

(és annak egy elemét alkotja). 

 

3.4. A tantárgy tananyaga 

3.4.1. A tananyag sajátosságai, tantárgyi kapcsolatai, koncentrációs lehetőségek 

A társadalmi és munkaerő piaci igények, a tantervi követelmények alapvetően meghatározzák azt, 

hogy milyen tartalommal töltötték fel a szőlőtermesztés tantárgy elméleti óráinak és gyakorlati 

foglalkozásainak anyagát a kerettantervek készítői. A munkánk eredményességét nagyban 

befolyásolja, hogy az elmélet lehetőség szerint − időben − mindig előzze meg a gyakorlatot. A tárgy 

kapcsolata a többi tantárggyal nagyon sokrétű, a lehetőség a tantárgyi koncentrációra szinte 

kimeríthetetlen (ld. feljebb).  

3.4.2. A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése 

A tantervi anyag kiválasztását elsősorban a szakképzés színtere határozza meg. A jelenlegi 

oktatási politikában a lehetőségeket meglehetősen szigorú keretek közé szorítja a kerettanterv, így 

inkább az elrendezés megválasztásának szabadsága áll a rendelkezésünkre. A tantárgy sajátossága 

viszont az, hogy a természet körforgása, a vegetációs és nyugalmi időszakok váltakozása szintén 

határokat szab a tananyag feldolgozásában. 
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3.5. A tanítási-tanulási folyamat általános törvényszerűségeinek érvényesülése és lehetőségei 

a tantárgy tanításában 

3.5.1. Didaktikai feladatok a tantárgy tanításában-tanulásában  

A tanítási-tanulási folyamatban megvalósítandó célokat részletesen általános pedagógiai-

módszertani jegyzetek tárgyalják (pl. Nagy, 2009; Daruka és Pfister, 2015): 

1. a figyelem felkeltése,  

2. a tanuló informálása a célról, 

3. előismeretek felidézése, 

4. az új ismeretek nyújtása, 

5. a tények, jelenségek sokoldalú elemzése, 

6. fogalomalkotás, következtetés absztrakciók, 

7. rendszerezés és rögzítés, 

8. alkalmazás, 

9. ellenőrzés és értékelés.  

 

3.6. Módszerek és eszközök, megválasztásukat befolyásoló tényezők a tantárgy oktatásában 

Az oktatási módszer: a tanulók ismeretszerzését segítő, a pedagógus által alkalmazott, ismétlődő 

eljárások, fogások, tevékenységelemek együttese. 

Oktatási módszereket meghatározó tényezők: 

– az oktatás tartalma (a tantárgy, a téma anyagának jellege), 

– a tantárgy sajátosságai, 

– a nevelési-oktatási-képzési cél, 

– a kiemelt didaktikai feladat (az óra célja), 

– a tanulók életkora, 

– az osztály fejlettségi szintje és sajátosságai, 

– az iskola tárgyi, oktatástechnikai lehetőségei, felszereltsége, 

– a tanár személyisége, pedagógiai képzettsége, módszertani kulturáltsága. 

A módszer kiválasztása a gyakorlott pedagógusok számára sem egyszerű feladat. A választás 

során az előzőekben felsorolt minden tényezőt figyelembe kell venni, mert bármelyik figyelmen kívül 

hagyása téves (kevésbé hatékony) módszer alkalmazásához vezethet. Fontos, hogy a tanár ismerje 

az alkalmazható módszerek teljes skáláját és a leghatékonyabbnak ígérkezőt válassza ki az adott 

órára (Falus, 2007). 

3.6.1. Módszerek kiválasztásának gyakorlata Falus (2007) szerint 

Sztereotip döntések 

A pedagógusok kiválasztanak egy eredményesnek tűnő módszerkombinációt és ahhoz 

mereven ragaszkodnak, a feltételek és körülmények figyelembe vétele nélkül (20%). 

Optimalizált döntések 

A tanárok az összes szempont mérlegelésével racionálisan döntenek a módszer 

kiválasztásáról, alkalmazkodva az aktuális helyzethez és körülményekhez (20%). 

Próba-szerencse alapú döntések 

A pedagógusok váltogatják a módszereket, de egy-egy kiragadott tényező alapján, nem az 

összes szempont figyelembe vételével, így döntésük sokszor téves lesz (60%). 
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3.7. Tanulásszervezési eljárások  

Előkészítés, tervezés lépései: 

– a szükségletek, célok és prioritások elemzése, 

– a közvetlen célok elemzése, 

– az egyes modulok vagy témák, valamint a tanítási órák konkrét céljainak meghatározása, 

– oktatási anyagok és eszközök kiválasztása, 

– algoritmikus és heurisztikus struktúrák szerepének és lehetőségeinek meghatározása, 

– a tanulói tevékenységek lehetőségeinek felmérése, 

– formatív értékelés tervezése, 

– tesztek készítése, az ellenőrzés módszereinek megválasztása, 

– szummatív értékelés tervezése (Gage, 1985). 

 

3.7.1. Korszerű tanulásszervezési eljárások, stratégiák: a projektoktatás 

A szőlőtermesztés tantárgy tanítása, hasonlóan a többi kertészeti szakmai tantárgyhoz, rendkívüli 

lehetőségeket biztosít a tanító tanárnak a korszerű tanulásszervezési eljárások kiválasztásában. 

Különösen a szakmai gyakorlati egységek feldolgozása valósítható meg például a projektoktatás 

keretében, hiszen a manuálisan végzett tevékenységeknek szinte mindig van kézzel fogható, tárgyi 

eredménye. A tanulók önálló munkavégzésének szorosan kell kapcsolódnia a csapatban, együtt 

végzett tevékenységekhez, ahol az egymásra utaltság a másik fél elfogadását, a türelem és tolerancia 

folyamatos fejlesztését jelenti. 

Természetesen az elméleti órák is alkalmasak ezeknek a tanulásszervezési eljárásoknak a 

megvalósítására, különösen az alkalmazó, megszilárdító és ellenőrző óratípusok. 

Az alábbiakban két példán keresztül mutatjuk be a projektoktatás tanulásszervezési eljárás 

lehetőségét, mely alapvetően hosszabb időtávot céloz meg, összetettebb, több tantárgyat felölelő és 

projekt termékkel zárul. Az egyik egy alkalmazó elméleti óra, a másik egy kombinált típusú szakmai 

gyakorlat. 
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PÉLDA EGY SZAKMAI ELMÉLETI ÓRÁN MEGVALÓSÍTHATÓ PROJEKTOKTATÁSRA 

 

A képzés neve: SZŐLÉSZ-BORÁSZ  OKJ: 34 541 06 

A tantárgy neve: A szőlőtermesztés technológiája    172 óra  

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók az ismeretanyag megismerése után egységes rendszerben kezeljék a szőlészeti 

technológia elméleti területeit. Képesek legyenek arra, hogy alapvető összefüggéseket tudjanak 

párhuzamba állítani a terület gyakorlati feladataival. 

Az elvégzett munkák elméleti háttereit tudatosan alkalmazzák a területen végzett feladatok 

esetében. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A témakör elsajátítását segíti, ha a tanulók alkalmazzák a magyar nyelv és irodalom, a történelem, 

a fizika, a matematika, a biológia, a kémia tantárgyból tanultakat. Segíti a tanulás folyamatát, ha 

rendelkeznek alapvető rajzkészséggel, rajzfelismerő készséggel és felhasználják a gazdálkodás, 

turizmus terén. 

Témakör: 

Szőlőművelési alapismeretek   44 óra 

 

A témakörben összhangot kell teremteni a gyakorlatban tanultakkal. Meg kell ismertetni a 

tanulókkal a gyakorlati fogások elméleti hátterét, a feladatok szakmai összefüggéseit. Alapvető 

elvárás, hogy a szakiskolai tanulók nagy biztonsággal tudják a szőlő éves ciklusait és azok 

részpontjait. A tanítás folyamán minden esetben ki kell hangsúlyozni, hogy tevékenységük végzésekor 

kiemelt területként kell kezelni a környezettudatos technológia, a környezetvédelem szerepét. 

Be kell mutatni a különböző környezetkímélő technológiákat. Tárgyalásra kell, hogy kerüljön a 

szüreti felkészülés, a szőlőben végzett szüret utáni feladatok is. 

 

Téma: Növényvédelem elmélete 

A projekt címe: A szőlő integrált növényvédelmi tervének készítése 

Fejlesztendő kompetenciák 

– Feladatok: 

alkalmazza a szőlőnövény morfológiai tulajdonságait, szőlőt permetez 

– Szakmai ismeretek: 

a helyes permetezési módok, a szőlő fő kórokozói, károkozói 

– Szakmai készségek: 

köznyelvi olvasott szöveg megértése, köznyelvi szöveg fogalmazása írásban, alapvető 

számítási feladatok alkalmazása, szakmai szöveg megértése, szakmai rajzok felismerése, 

értelmezése 

– Személyes kompetenciák: 

szorgalom, igyekezet, önállóság, fejlődőképesség, önfejlesztés, szervezőkészség, 

felelősségtudat 

– Társas kompetenciák: 

visszacsatolási készség, forgalmazó készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, 

motiválhatóság, kezdeményezőkészség 

– Módszerkompetenciák: 

rendszerező képesség, emlékező képesség, lényegfelismerés, áttekintő képesség 
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A tanítási óra előkészítése, tervezési feladatok (tanterv és tanmenet alapján) 

 

Óravázlat 

 

Az óra típusa: kombinált óra 

Iskola: 

Osztály: kb. 24 fő 

Tantárgy: 

Téma: Növényvédelem elmélete 

A gyakorlat egysége, a projekt címe: A szőlő integrált növényvédelmi tervének készítése 

Az óra helye a tanmenetben: 4. 

Az óra helye a témában: 4. 

Tanulásszervezési stratégia: projekt-oktatás 

A tanítás ideje: 20….. …………………….. 

A megvalósítandó didaktikai feladatok: motiváció, célkitűzés új ismeret feldolgozás, 

megszilárdítás, alkalmazás, ellenőrzés 

Nevelési célok: személyes, társas, módszerkompetenciák fejlesztése (ld. fent) 

Tanár: 

 

Didaktikai 

feladatok 
Tartalom 

Mód, 

 módszer 

Megjegyzés, 

eszközök 

Szervezés A hetes jelentése, hiányzók ellenőrzése, adminisztráció Utasítás  

Célkitűzés, 

motiváció 

A kertészeti növények termesztésével foglalkozó 

szakember munkájának eredményességét elsősorban a 

gazdaságosság határozza meg. A növényegészségi 

okokból fellépő terméscsökkenés, minőségromlás ugyanis 

jelentős jövedelemcsökkenéshez vezethet. Ez a 

szőlőtermesztők esetében is így van. Növényeink védelme 

ezért alapvető feladatunk kell, hogy legyen, ugyanakkor a 

környezetünk megóvása és védelme szintén sarkalatos 

kérdés. Ha növényvédelemről beszélünk mostani 

világunkban csak az úgynevezett integrált növényvédelmi 

technológiák alkalmazásáról lehet szó. Minden 

tevékenységünket a tervezésnek kell megelőznie, hiszen 

rengeteg szempontot kell figyelembe vennünk az elvárható 

eredmény eléréséhez. 

Ezért tehát a mai összevont két órán az iskolai 

tangazdaságban lévő szőlőültetvény integrált 

növényvédelmi tervét fogjuk elkészíteni az iskola 

tanüzemében lévő 5 ha-os szőlőültetvényre 

vonatkozóan. 

Közlés 

Beszélgetés 

laptop, 

projektor, 

Prezi 

Előkészítés, 

a tanult ismeretek 

felidézése 

Mit jelent az integrált növényvédelem? A kártevők és 

kórokozók egyedsűrűségének szabályozása, a természetes 

biotóp szabályozó elemeinek felhasználása, a növények 

ellenálló képességének fokozása, a gazdaságosság szem 

előtt tartása és mindez a környezetünk védelmének 

alárendelve. 

Milyen tényezők befolyásolhatják az ültetvényünk 

egészségi állapotát? (termőhely kiválasztása, fajta, 

tápanyagfeltöltés és pótlás, telepítés, művelésmód, 

Beszélgetés 

Bemutatás 

laptop, 

projektor, 

ppt-képek 
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ökológiai tényezők, alkalmazott termesztés-technológia 

stb.) 

Szervezés 

Az osztály három csoportot alakít, ami teljesen önkéntes 

alapon történik. Minden csoport választ egy vezetőt 

(kapcsolattartó). 

Utasítás 

Beszélgetés 
 

1. Részcélkitűzés 

Az ökológiai és agrotechnikai tényezők (fitotechnikai 

eljárások, talajművelés, tápanyag-utánpótlás stb.), a 

meglévő fajták igényeinek hatása szőlőtermesztésben 

felhasználásuk és alkalmazásuk az integrált 

növényvédelemben. Hogyan befolyásolhatjuk ezeket a 

védekezés összetett folyamatában? 

Közlés 

Beszélgetés 

Magyarázat 

laptop, 

projektor, 

ppt-képek 

Szervezés A feladat megbeszélése a második csoporttal. Beszélgetés  

2. Részcélkitűzés 

A szőlőt károsító szervezetek, a szőlő élettani folyamatai a 

lehetséges kár- és kórokozók megjelenésének tükrében. 

Előrejelzés fontossága. 

Közlés 

Beszélgetés 

laptop, 

projektor, 

ppt-képek, 

táblázatok 

Szervezés A feladat megbeszélése a harmadik csoporttal. Beszélgetés  

3. Részcélkitűzés 

A lehetséges védekezési módok meghatározása biológiai, 

mechanikai, kémiai. A növényvédő szerek kiválasztása 

(megnevezés, felhasznált mennyiség egységnyi területre, 

munka és élelmezés-egészségügyi várakozási idő, 

költségek számítása). 

Környezetvédelmi szempontok. Gazdasági vonatkozások. 

Közlés 

Beszélgetés 

laptop, 

projektor, 

ppt képek 

Alkalmazás 

1. csoport 

Éghajlat: hőmérséklet, csapadék, szél; makro és 

mikroklíma, talaj, kitettség stb. 

Fitotechnikai eljárások: metszés, metszést kiegészítő 

eljárások, zöldmunkák; talajművelés: mechanikai, biológiai, 

kémiai (gyomirtás), tápanyag feltöltés és -utánpótlás stb.) 

A tanulók a könyvtárban és az interneten keresik a 

szükséges információkat a csoportvezető irányításával. 

Beszélgetés 

könyvtár, 

szakmai, 

irodalom és 

tankönyvek, 

internet-

kapcsolat, 

számítógépek 

2. csoport 

Előrejelzés lehetőségei. 

Vírusok: levélsodródást okozó vírusok, faszöveti 

barázdáltság, fertőző leromlás; baktériumok: 

agrobaktériumos golyvásodás; gombák: peronoszpóra, 

szőlőlisztharmat, szürkerothadás, szőlőorbánc, eutypás 

karelhalás; korai tőkeelhalás – Esca; 

állati kártevők: szőlő levélatka, takácsatkák (közönséges, 

piros gyümölcsfa), nemezes gubacsatka, szőlőilonca, 

nyerges szőlőmoly, tarka szőlőmoly, szivarsodró eszelény, 

zöld cserebogár, 

gyomnövények: magról kelő egynyári gyomok és évelők. 

Beszélgetés 

3. csoport 

Biológiai védekezés lehetőségei: hasznos élő szervezetek: 

mikroorganizmusok, baktériumok, katicabogár, ragadozó 

atka stb. 

Mechanikai védekezés lehetőségei: nyesedék eltávolítás, 

madárháló, jégháló stb. 

Kémiai növényvédelem: növényvédő szerek: gombaölők, 

rovarölők, gyomirtó szerek. 

Beszélgetés 

Megszilárdítás Az egyes csoportok ismertetik a gyűjtőmunka eredményét, Közlés számítógép, 
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Értékelés kérdések, válaszok. 

A tanító tanár ismerteti megfigyelésének eredményét, 

értékeli a csoportok és a tanulók tevékenységét, a közös 

munka tapasztalatait. 

Beszélgetés projektor, 

ppt-táblázatok 

Szervezés A csoportok összevonása a csoportvezetők irányításával.   

Részcélkitűzés 
Az integrált növényvédelmi terv elkészítése a három 

csoport munkájának összefűzése. 
Beszélgetés 

számítógép, 

projektor, 

nyomtató 

Alkalmazás 

Az iskolai szőlőültetvény integrált növényvédelmi terve. 

Tartalom: 

1. Célkitűzés. 

2. A szőlő védelmét befolyásoló tényezők. 

3. A szőlő károsítói. 

3. 1. Állati kártevők. 

3. 2. Kórokozók (vírusok, baktérium, gombák). 

3. 3. Gyomnövények. 

4. A növényvédelmi kezelések időpontjai, a szőlő 

fenológiai, technológiai állapota szerint. 

5. A fő károsítók megjelenésének és a növényvédelmi 

kezelések időpontjainak bemutatása (4. táblázat). 

6. A védekezésre tervezett növényvédő szerek (5. 

táblázat). 

7. A növényvédelmi munkák terve (5. táblázat). 

Agrotechnikai munkák, mechanikai és biológiai védekezés 

az ültetvényben. A növényvédelmi kezelések írásbeli 

kiegészítése. 

Beszélgetés 

számítógép, 

projektor, 

nyomtató 

Megszilárdítás 

Ellenőrzés 

Miért kell a szőlő integrált növényvédelmével részletesen 

foglalkoznunk? 

Milyen szempontok figyelembevételével készítettük el a 

növényvédelmi tervet? Milyen részekből épül fel a terv? 

Közlés 

Beszélgetés 

számítógép, 

projektor, 

ppt-táblázatok 

Szervezés 

A tanulók ismertetik az elvégzett munkát a szervezéstől a 

végrehajtásig. Elmondják a felmerült problémákat és azok 

megoldására tett intézkedéseket.  Minden csapat jegyzeteli 

a másik csapat beszámolóját. Az elkészült integrált 

növényvédelmi tervet kinyomtatják a tanulók. 

A tanító tanár összegzi a két óra eseményeit. Az értékelés 

és megszilárdítás beszélgetés formában történik. A projekt 

megvalósulásáról mindenki elmondja a véleményét, 

tapasztalatait. A csapatvezető javaslatot tesz a tagok 

érdemjegyére, azt megindokolja. A tanító tanár véglegesíti 

azokat, ha kell módosító javaslatot tesz. 

Közlés 

Beszélgetés 

számítógép, 

projektor, 

ppt-táblázatok 
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4. táblázat: A szőlő károsítói és kórokozói elleni védekezési időpontok a fenológiai fázisok szerint 

Fenológiai állapot, 

Védekezés ideje 

 

 

 

 

Károsítók 

Nyugalmi 

állapot 

Rügypattanás 

előtti állapot 
Rügypattanás 

Hajtások 

5-8 leveles 

állapotban, 

fürtkezde-

mények 

Hajtások 

25-35 cm-es 

állapotban, 

virágzás, 

elvirágzás 

Bogyófejlődés a 

zöldborsó 

nagyságáig 

Fürtzáródás, 

zsendülés, 

bogyópu-

hulás 

Érés 

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

         

 

 

 

   

Fás részek károsítói 
 

       

Szőlő levélatka   
                       

 
 

  

Szőlő gubacsatka                  
              

                           

Szőlőilonca                               

Szőlőorbánc   
                                                  

Tarka szőlőmoly                                               
 

Nyerges szőlőmoly    
           

          
      

  

Lisztharmat    
                          

 

Peronoszpóra                                           

Botrítiszes betegség                 

Gyomnövények  
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5. táblázat: A szőlő károsítói és kórokozói elleni integrált védekezési lehetőségek 

Fenológiai állapot, 
Védekezés ideje 
 
 
 
 
 
Károsítók 

Nyugalmi 
állapot 

Rügypattanás 
előtti állapot 

Rügypattanás 

Hajtások 
5-8 leveles 
állapotban, 

fürtkezdemények 

Hajtások 
25-35 cm-es 
állapotban, 
virágzás, 
elvirágzás 

Bogyófejlődés 
a zöldborsó 
nagyságáig 

Fürtzáródás, 
zsendülés, 

bogyópuhulás 
Érés 

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

             

Fás részek 
károsítói 

Lemosó 
permetezés: 
Vegesol 
eReS  
4 l/ha 

       

Szőlő levélatka   

Mechanikai: 
nyesedék 
eltávolítás 
Kémiai: 
Sanmite 20 WP 
0,8 kg/ha 

Kémiai: 
Sanmite 20 WP 
0,8 kg/ha 

    

Szőlő gubacsatka       

Szőlőilonca   Mechanikai: 
nyesedék 
eltávolítás 
Kémiai: 
Karate 2,5 WG 
0,4 kg/ha 
 

     

Tarka szőlőmoly   
Kémiai: 
Karate 2,5 WG 0,4 
kg/ha 
 

    

Nyerges 
szőlőmoly 

   

Kémiai: 
Karate 2,5 WG 
0,4 kg/ha 
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5. táblázat (folytatás): A szőlő károsítói és kórokozói elleni integrált védekezési lehetőségek 

Fenológiai állapot, 
Védekezés ideje 
 
 
 
 
 
Károsítók 

Nyugalmi 
állapot 

Rügypattanás 
előtti állapot 

Rügypattanás 

Hajtások 
5-8 leveles 
állapotban, 

fürtkezdemények 

Hajtások 
25-35 cm-es 
állapotban, 
virágzás, 
elvirágzás 

Bogyófejlődés 
a zöldborsó 
nagyságáig 

Fürtzáródás, 
zsendülés, 

bogyópuhulás 
Érés 

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

             

Lisztharmat  

előző évi erős 
lisztharmat fertőzés 
esetén 
Thiovit Jet 10-12 
kg/ha 

 

Előrejelzésen 
alapuló védelem 
Kémiai: 
Cabrio Top 2 
kg/ha 

Kémiai: 
1./Quadris  
l/ha 
2./Bravó 500 
2,5 kg/ha 
Thiovit Jet 4 
kg/ha 
3./ Cabrio Top 
2 kg/ha 

Fitotechnikai: 
hajtástömeg 
szabályozás 
Kémiai: 
Cabrio Top 2 
kg/ha 

  

Peronoszpóra      

Szőlőorbánc   

Mechanikai: 
lehullott lomb 
talajba 
forgatása  
Kémiai: 
Bordómix 4 
kg/ha 

    

Botrítiszes 
betegség 

    
Kémiai: 
Cabrio Top 2 
kg/ha  

Fitotechnikai: 
hajtástömeg 
szabályozás 
Kémiai: 
Cabrio Top 2 
kg/ha 

Kémiai: 
Cabrio Top 2 
kg/ha 

 

Gyomnövények  
Clinic 480 SL 2-3 
l/ha 

----------- ---------------- 
Mechanikai 
gyomirtás 

Talajtakarás   
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PÉLDA EGY SZAKMAI GYAKORLATON MEGVALÓSÍTHATÓ PROJEKT-OKTATÁSRA 

 

A képzés neve: SZŐLÉSZ-BORÁSZ  OKJ: 34 541 06 

A tantárgy neve: A szőlőtermesztés gyakorlata  

Éves óraszám: 9. osztály: 148 óra, 10. osztály: 240 óra, 11. osztály: 192 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes a szőlőtermesztés gyakorlati feladatainak az elvégzésére. A feladatok 

magukba foglalják a szőlő szaporítását, a szőlő éves technológiai feladatait, a telepítés alapfogásait, a 

metszés technikáját, a szüret előkészítését, lebonyolítását, kiegészülve a gazdálkodás és turizmus 

tennivalóival. 

A képzés során a gyakorlati anyag megismerésével és elsajátításával a végzett tanuló önálló 

munkavégzéssel legyen képes családi birtok nagyságú szőlőterület gondozását, ápolását megoldani. 

A tudása lehetővé tegye számára, hogy átlássa a feladatok szükségességét, egymásra épülését és 

alapszintű szervezését. 

Téma: A szőlő telepítése 

A projekt címe: Ültetvény létesítése gödrös ültetéssel 

Fejlesztendő kompetenciák 

– Feladat: szőlőültetvényt telepít. 

– Szakmai ismeretek: a telepítés jogi lehetőségei, a telepítés előkészületei, a telepítés 

végrehajtásának módjai, a telepítés eszköz- és géprendszere, a telepítés ideje, a 

munkavédelem fontossága a napi munkában, a környezetvédelem fontossága. 

– Szakmai készségek: köznyelvi olvasott szöveg megértése, köznyelvi szöveg fogalmazása 

írásban, alapvető számítási feladatok alkalmazása, szakmai szöveg megértése, szakmai 

rajzok felismerése, értelmezése. 

– Személyes kompetenciák: kézügyesség, szervezőkészség, felelősségtudat. 

– Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő képesség, motiválhatóság,  kezdeményezőkészség. 

– Módszerkompetenciák: logikus gondolkodás, áttekintő képesség, tervezés. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulónak a modul elsajátításához rendelkeznie kell az alapvető írás-olvasás, szövegértés, 

matematikai és logikai képességgel. A gyakorlatokon való eredményes munkához nélkülözhetetlen a 

megfelelő állóképesség. 

 

A gyakorlat előkészítése, tervezési feladatok (tanterv és tanmenet alapján) 

– Egyeztetés a gyakorlati oktatásvezetővel, a tangazdaság vezetővel, a pénzügyi csoport 

vezetőjével. 

– Hely kiválasztása: tangazdaság. 

– Tervezett teljesítmény: 1500 m
2
 területen 3 x 1 m térállásra 500 db oltvány ültetése. 

– Időpont meghatározása: március vége, április eleje. 

– Anyagszükséglet tervezése, ültetési anyag beszerzése, tárolása ültetésig.  

– Eszközök biztosítása: kéziszerszámok, kitűzés anyagai és eszközei, öntöző víz- lajtos kocsi 

stb. 

 

A gyakorlati foglalkozás vázlata 

 

A gyakorlat típusa: kombinált gyakorlat 

Iskola: 
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Osztály: 

A gyakorlat egysége, a projekt címe: Ültetvény létesítése gödrös ültetéssel 

Tanulásszervezési stratégia: projekt-oktatás 

A gyakorlat típusa: Ismeretek és műveletek alkalmazására szolgáló gyakorlat 

A tanítás időpontja: 20….. április 01; április 8-9. 

A gyakorlat időtartama: minden gyakorlati napon 7 x 60 perc 

A gyakorlat helye: az iskola tangazdasága 

Tanulói létszám: egy munkacsapat: 10 fő 

Munkacsapat vezető neve: 

A megvalósítandó didaktikai feladatok: motiváció, célkitűzés új ismeret feldolgozás, megszilárdítás, 

alkalmazás, ellenőrzés 

Nevelési célok: személyes, társas, módszerkompetenciák fejlesztése (ld. fent) 

A gyakorlatvezető tanár munkáját segítő technikus: 

A gyakorlatvezető tanár: 

 

ELSŐ GYAKORLATI NAP 

Didaktikai 
feladatok 

Tartalom 
(mód, módszer) 

Eszközszükséglet 

Szervezés 
Munkacsapat vezető jelentése, hiányzók ellenőrzése, 
adminisztráció (közlés, beszélgetés). 

 

Célkitűzés, 
motiváció 

A szőlő kedvező élettani hatása az ember 
táplálkozásában, a kulturált borfogyasztás 
kihangsúlyozása, mint motivációs eszköz, a tanulók 
ráhangolása az elkövetkező gyakorlatokra. 
A cél közös megfogalmazása: gazdaságosan 
üzemeltethető és jó minőségű, éveken keresztül 
kiegyenlített termést biztosító ültetvény csak 
megfelelő előkészítéssel és kifogástalan telepítéssel 
hozható létre. 
A projekt ismertetése: 
Szőlőültetvény létesítése az iskola 
tangazdaságában, meglévő terv alapján, 1500 m

2
 

területen, 3 x 1 m térállásra, 500 db oltvány 
ültetése. 
A két gyakorlati nap feladata: a terület kitűzése, 
ültetési anyag előkészítése, ültetés, beöntözés, 
csirkézés, tőketámaszok kihelyezése. (közlés, 
beszélgetés). 

tangazdasági 
tervdokumentáció, 

jegyzetfüzet 

Előkészítés, 
a tanult 

ismeretek 
felidézése 

A szőlő termesztési környezete, igényei, fajták, 
termesztési célok, művelésmódok, a szőlő 
szaporítása, terület-előkészítés, talajművelés, 
tápanyagfeltöltés, a telepítés jogi háttere. 
(beszélgetés). 

jogszabályi kivonat 

Részcélkitűzés 

1. Tőkehelyek kitűzése 
Merőleges kitűzését hogyan végezhetjük el? 
Hogyan választjuk meg a megfelelő sorirányt? 
Mi határozza meg a tőtávolságot? 
Miért tűzzük ki először a négyzethálót? 
Hogyan használjuk az ültető zsinórt? Miért jobb, mint 
a mérőszalag melletti tőkehely jelölése? (beszélgetés) 

mérőszalag, kitűző rúd, 
szögprizma (vagy teodolit), 
jelölő cövek, kb. 50 cm-es 
vesszők, fakalapács, ültető 

zsinór 
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2. Ültetési anyag felszedése a vermelőből, 
telepítéshez való előkészítés 
Miért kell a vermelőben tárolni az ültetési anyagot 
telepítésig? 
A vermelő kibontásánál mire kell ügyelni? 
Milyen szempontok szerint kell átválogatni a 
vermelőből kiszedett oltványokat? 
Mi határozza meg, hogy az éves vesszőt hány rügyre 
vágjuk vissza? 
Milyen hosszúságra kell visszavágni a talpgyökereket 
és ez mitől függ? 
Miért van szükség az áztatatásra? (beszélgetés) 

ásó, metszőolló, áztatótartály 
vízzel 

Tervezés 
Szervezés 

Munka-, egészség- és környezetvédelmi oktatás. 
(közlés) 

jegyzetfüzet 

Csapatok szervezése: a kb. 10 fős munkacsapatot két 
csoportra osztjuk (5 – 5 fő), vezető kiválasztása 
tanulók önkéntessége alapján. (közlés, beszélgetés) 

jegyzetfüzet 

 1. csoport 2. csoport 

Részcélkitűzés 

Tőkehelyek kitűzése 
Milyen munkamozzanatokból áll a 
feladat? 

 kapcsolódás a meglévő 
úthálózathoz, 

 sorok irányának 
meghatározása, 

 négyzetháló kitűzése, 

 sorok és tőkehelyek kitűzése 
(beszélgetés) 

Az ültetési anyag felszedése a 
vermelőből, telepítéshez való 
előkészítés 
Milyen munkamozzanatokból áll a feladat? 

 vermelő kibontása, kötegek 
kiemelése a vermelőből 

 az ültetési anyag válogatása, az 
éves vessző visszavágása 

 oldal- és harmatgyökerek 
eltávolítása 

 talpgyökerek visszavágása 

 áztató vízbe helyezés 
(beszélgetés) 

Alkalmazás 
 

A tanulók önállóan végzik a feladatukat. 
Eszközök igénylése, felvétele, a részfeladatok szétosztása a csapatvezető 
irányításával. Ezeket a feladatokat a csapatok teljesen önállóan végzik, a 
gyakorlatvezető tanár és a segítő technikus csak a szakmai helyességre ügyel. 

Megszilárdítás 
Értékelés 

A tanulók ismertetik az elvégzett munkát a 
szervezéstől a végrehajtásig. Elmondják a felmerült 
problémákat és azok megoldására tett 
intézkedéseket.  Minden csapat jegyzeteli a másik 
csapat beszámolóját. (beszélgetés) 
A gyakorlatvezető tanár összegzi a nap eseményeit 
és elmondja a tapasztalatát. Az értékelés és 
megszilárdítás beszélgetés formában történik. 
(közlés) 

jegyzetfüzet 

Szervezés 
A gyakorlat végén a csapatok a szerszámok 
karbantartását végzik, majd a munkaterületet rendbe 
teszik. 

 

MÁSODIK GYAKORLATI NAP 
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Szervezés 
Munkacsapat vezető jelentése, hiányzók ellenőrzése, 
adminisztráció (beszélgetés). 

 

Célkitűzés 
motiváció 

Az előző gyakorlaton elkezdett munka befejezésre 
vár, projektünk akkor lesz teljes, ha ezen a 
gyakorlaton is lelkiismeretesen és pontosan végezzük 
a feladatainkat. (közlés) 

jegyzetfüzet 

Részcélkitűzés 

3. Ültető gödör kiásása, ültetés, tömörítés 
Milyen alakú és mélységű ültető gödröt kell ásni? 
Hogyan érjük el azt, hogy az elültetett oltványok 
mindig egy sorban legyenek? Hová helyezzük az 
ültetési anyagot a gödörben? 
Miért kell tömöríteni a talajt az oltványok mellett? 
(beszélgetés) 

ásó, kapa 

4. Beöntözés, csirkézés, tőketámasz kihelyezése 
Miért kell alaposan beöntözni a beültetett tőkéket? 
Miért kell takarni, felcsirkézni a tőkéket? 
Miért kell időben kihelyezni a tőketámaszokat? 
(beszélgetés) 

lajtos kocsi vízzel, kapa, 
tőketámasz 

Tervezés, 
Szervezés 

 

Munka-, egészség- és környezetvédelmi oktatás. 
(közlés) 

jegyzetfüzet 

Az előző gyakorlaton megalkotott csapatok 
feladatainak szétosztása, amit a vezető irányításával 
önállóan végeznek el a tanulók. (beszélgetés) 

jegyzetfüzet 

Alkalmazás 

A tanulók önállóan végzik a feladatukat. 
Eszközök igénylése, felvétele, a részfeladatok szétosztása a csapatvezető 
irányításával. Ezeket a feladatokat a csapatok teljesen önállóan végzik, a 
gyakorlatvezető tanár és a segítő technikus csak a szakmai helyességre ügyel. 
(beszélgetés) 

Megszilárdítás 
Értékelés 

A tanulók ismertetik az elvégzett munkát a 
szervezéstől a végrehajtásig. Elmondják a felmerült 
problémákat és azok megoldására tett 
intézkedéseket.  Minden csapat jegyzeteli a másik 
csapat beszámolóját. (beszélgetés) 
A gyakorlatvezető tanár összegzi a két nap 
eseményeit. Az értékelés és megszilárdítás 
beszélgetés formában történik. A projekt 
megvalósulásáról mindenki elmondja a véleményét 
tapasztalatait. A csapatvezető javaslatot tesz a tagok 
érdemjegyére, azt megindokolja. A gyakorlatvezető 
tanár véglegesíti azokat, ha kell módosító javaslatot 
tesz. (közlés) 

Jegyzetfüzet 

Szervezés 
A gyakorlat végén a csapatok a szerszámok 
karbantartását végzik, majd a munkaterületet rendbe 
teszik. (közlés, beszélgetés) 
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3.8. Az IKT-eszközök alkalmazásának lehetőségei a tárgy oktatásában és pedagógiai céljainak 

elérésében 

Az információs és kommunikációs technológia a tanulók oktatására, a kompetenciák fejlesztésére 

gyakorolt hatása a szőlőtermesztés tantárgy tanításában is egyre nagyobb jelentőséggel bír.  

A lehetőségek igen széleskörűen állnak a tanár rendelkezésére: 

– Nem IKT eszközök: írásvetítő, helyettesítheti a hagyományos iskolai táblát, fóliatekercsre 

vázlatok, rajzok készíthetők az óra menetébe ágyazva (pl. a metszés folyamatának 

bemutatása). 

– Számítógép + projektor: hagyományosan a ppt kiterjesztésű szakmai fájlok alkalmazásánál 

ajánlott.  

Szinte minden tanítási egység feldolgozható ezzel a módszerrel, valamennyi tanulásszervezési 

eljárás során. A Prezi felületen készített tanítást segítő anyag kiválóan alkalmas a bevezető, motiváló 

órák és gyakorlatok megvalósításához. Mind a két módszerrel elkészített tananyag lehet látványos, 

figyelemfelkeltő. Beépíthető flash, filmrészlet, rajz, hang. 

Természetesen filmvetítésre is alkalmas a rendszer. 

– Interaktív tábla (falra szerelve, saját lábán állva vagy hagyományos táblára szerelt mobil 

interaktív tábla) + számítógép (a táblával és a projektorral is összekapcsolva) + projektor (a 

számítógéphez kapcsolva). Alkalmazásának lehetősége elsősorban az elméleti órákon, illetve 

a tantermi gyakorlatokon adódik (pl. szőlő részei, a szőlő élettani ciklusai, a szőlő oltása, a 

szőlő metszése), ott ahol a tanulók kreativitása, motiváltsága ezt lehetővé teszi, illetve a 

tanulókat tevőlegesen is aktivizálni szeretnénk és be kívánjuk vonni őket a tanítás-tanulás órai 

folyamatába. 

– WEB 2.0 Lehetőségei szinte korlátlanok a világháló segítségével a tananyaghoz kapcsolódó 

információk továbbítása, tárolása és felhasználása segíti a tanulókat a tanulásban. Előfeltétele 

a gyors, mindenki számára elérhető internet. A szőlőtermesztés tantárgy ilyen irányú 

feldolgozása még várat magára, de pl. a YouTube video megosztó portálon számtalan 

magyar és idegen nyelvű film és filmrészlet, valamint animáció található. 
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4.1. Az adott tantárgy sajátosságai 

4.1.1. A tantárgy helyzete az agrárszakképzésben 

A dísznövénytermesztés tantárgyat a kertészeti tantárgyak között találjuk és a középfokú 

szakképzésben legfőképpen önállóan tanítják a dísznövényszakmunkás képzésben tanuló diákoknak. 

Hangsúlyosan szerepel a parképítő és -fenntartó és az általános kertész képzésben, de nem a teljes 

dísznövénytermesztés, hanem csak a tantárgy egyharmada. Harmadsorban a virágkötő és berendező 

szakokon is tanítják a tantárgy tananyagának egy részét, nevezetesen a dísznövényismeretet, mert ez 

hangsúlyos része a képzésnek. Ezen kívül a kertészeti szaktechnikus és a mezőgazdasági 

gazdasszonyképző, falusi vendéglátó is szerez részismereteket. 

4.1.2. A tantárgy kapcsolata egyéb tantárgyakkal 

A dísznövénytermesztést tanító tanárnak döntő módon támaszkodnia kell jó néhány alapozó 

közismereti és szaktantárgyra a tanítás során. Tisztában kell lennie e tantárgyak tananyagával, mert 

ezen tényekre tudja felfűzni a saját tárgyának ismereteit. 

A legfontosabb tantárgy a biológia, melyet sajnos az utóbbi időben csökkentett óraszámban 

tanítanak a kertészeti szakképző iskolákban. A növények anatómiai ismereteit és a nevezéktant csak 

így tudja beépíteni a tantárgy tanításába. Fontosak az élettani ismeretek is, mert a termesztési 

ismereteket csak ezek alapján lehet megtanítani. 

A másik fontos közismereti tantárgy a földrajz. Igen erős összefüggés fedezhető fel a növények 

származása és igényei között, tehát a tanulónak meg kell tanítani minden dísznövény származását, 

tehát a térképen meg kell tudni mutatni a pontos földrajzi helyet és el kell tudni mondania, hogy ott 

milyen éghajlati és időjárási körülmények vannak. Ha felismertetjük az ok-okozati összefüggést, akkor 

szinte játszva tanul a diák. 

A harmadik igen fontos tárgy a matematika. Ez különösen a dísznövénytermesztés 

alapismereteinek oktatásában játszik döntő szerepet.  

Erősen kell támaszkodni a tanárnak a kémia ismeretekre is. A korszerű dísznövénytermesztésben 

rengeteg vegyszert, permetszert használnak, tápanyagok tömegével kell dolgozni, ezért a vegytani 

ismeretek elengedhetetlenek. 

Szükségesek, bár kisebb mértékben a fizika tantárgy ismeretei is, hiszen ezek a folyamatok 

döntően befolyásolják az élő szervezetek növekedését, fejlődését. 

Egészen más szempontból, de igen fontosak a magyar irodalmi és nyelvi ismeretek. A növények 

magyar neve sokszor utal a növények tulajdonságaira is. Mi nem szakbarbárokat képzünk, tehát a 

költészettel, az irodalommal minden meglévő kapcsolatot fel kell fedeztetni a diákokkal. Jó példa erre 

az, amikor a galagonyát tanítjuk és el kezdjük mondani a híres ’ovis’ verset: „Őszi éjjel izzik a 

galagonya, izzik a galagonya ruhája…” Ezt minden magyar gyermek tudja, és ha közben egy deres 

terméstömeget is mutatunk képen, akkor örökké beleég az emlékezetébe a lomb és a termés. 

Véleményem szerint szükséges támaszkodnunk a történelmi ismeretekre is. Engedtessék meg itt 

is egy példa: a Viburnum lantana tanításánál bátran elmondhatjuk, hogy igen az őseink és még ma is 

sokan nyílvesszőt készítenek hosszú, egyenes vesszejéből. Kérdezzük hát meg bátran, hogyan 

imádkoztak a X. század környékén a nyugatiak: „a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!” 

A közismereti tárgyak után vegyük sorra a szaktantárgyakat is. A gyümölcstermesztési ismeretek 

igen közel állnak a mi szaktantárgyunkhoz, hiszen ott is zömében fák, cserjék vannak. Nagyon sok 

dísznövénynek nevelt növény egyben gyümölcstermő növény is, és fordítva is így van. Aki 

támaszkodik a gyümölcstermesztésben megismert termőrész-ismeretekre, az könnyen átültetheti az 

ott tanultakat a dísznövénytermesztésbe, amikor a metszést tanítja. 

Kisebb mértékben, de mindez helytálló a szőlőtermesztésre is, mert jó néhány dísznövény van, 

amely a szőlőfélék családjába tartozik, és még több, amelyik hasonló életmódot folytat. 

A zöldségtermesztéssel való kapcsolat is teljesen egyértelmű. Jó néhány zöldségfaj fajtája egyben 

dísznövény is, például a díszkáposzták. Igen jól tudjuk hasznosítani a zöldségtermesztésben 

megtanított termesztési ismereteket a dísznövénytermesztésben. Például az egy- és kétnyári 
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dísznövények megnevelése igencsak hasonlít a zöldségfélék többségének szaporításához. Persze 

fordítva is van kapcsolat, amikor a zöldségtermesztést tanító tanár a tök alanyra történő uborka oltását 

tanítja, akkor a dísznövénytermesztésben megtanult ismeretekre épít. 

Igen fontos a géptan tantárgyban tanultakra építeni is. Az utóbbi évtizedekben hatalmas fejlődés 

ment végbe a dísznövénytermesztés gépesítésében (pl. termesztő berendezések, ültető gépek, 

vetőgépek, stb.). Sok helyütt, pl. Németországban, egy hektáros üvegházban csak egy ember 

dolgozik. 

A vállalkozási ismeretek szintén elengedhetetlenek, az árut ugyanis nem csak megtermelni kell, de 

el is kell tudni adni. 

Azt hiszem, a számítástechnikai ismeretekre való ráépülést egyáltalán nem kell magyarázni. 

És végül, de nem utolsó sorban, a mi végzett tanulóinknak ki kell lépni a nyelvi elszigeteltségből. 

Támaszkodva az alapvető angol vagy német nyelvi ismereteikre, erőteljesen tanítani kell őket a 

szakmai nyelvre. Sajnos, ha nem tudják a szakirodalmat, árjegyzékeket, kiadványokat megérteni, 

akkor óhatatlanul lemaradnak a szakmai versenyben. 

Mi egy nyitott piacon versengünk, ahol tudomásul kell venni, hogy túlkínálat van termék 

tekintetében és sajnos a tapasztalatok szerint a mi diákjainknak itt biztosan fel kell zárkózniuk, mert 

komoly lemaradásunk van. 

4.1.3. A tantárgy sajátosságai 

A dísznövénytermesztés tananyaga három önálló részre bontható. 

– Az első rész az alapismeretekre szorítkozik. 

– A második részben az egyes növényeket kell megtanítani.  

– A harmadik rész pedig e növénycsoportok termesztését öleli fel. 

Tekintettel arra, hogy ezen ismeretek egymásra épülnek, ezt a sorrendet megváltoztatni nem 

szerencsés dolog. 

Felsorolok néhány címet az itt megtanítandó tananyagból: 

− A növény származási helye és igénye közötti összefüggés. 

− A dísznövénytermesztésben használt közegek és tápelemek. 

− A fény, hőmérséklet, víz, levegő szerepe, mint környezettani (ökológiai) tényező. 

− Ivaros szaporítás lehetősége és kivitelezése. 

− Ivartalan szaporítás lehetőségei. 

− A termesztett dísznövények leggyakrabban előforduló kártevői és kórokozói. 

 Persze itt a sor még hosszasan folytatható lenne, de ez szükségtelen. 

 Az alapismeretek tanításakor tantárgyi kapcsolódást kell teremtenünk a biológia, a földrajz, a 

matematika, a kémia és a fizika tantárgyakkal. 

A második, a részletes részben az egyes növényeket kell megismertetni és megtanítani a 

tanulóknak. Ez szinte lehetetlen feladat. 

Tessék belegondolni, hogy a szőlő esetében egy növényt tanítunk, igaz sok fajtával. A 

gyümölcstermesztésnél 16-18 faj szerepel, de a zöldségtermesztésben sincs 25 fajnál több, a mi 

tantárgyunkban azonban több mint 200 fajt és számtalan fajtát is meg kell ismertetnünk. 

Valamivel könnyebb helyzetben vagyunk a tantárgy harmadik részével kapcsolatban, ugyanis már 

támaszkodhatunk az első két részben megtanult ismeretekre, ráadásul itt igen sok hasonlóság is 

tapasztalható egy növénycsoport termesztésének a tanításánál. Például egy Ageratum houstonianum 

megnevelése nem sokban különbözik a Salvia splendens esetében alkalmazott módszertől. 

Igen fontos sajátosság, hogy itt a szépészeti nevelést is előtérbe kell helyeznünk. Más-más korban 

mást tekintünk szépnek, a ’divat’ ha úgy tetszik, változik. Ami ma divatos, az tegnap még alig volt 

ismert. Nekünk olyan ismereteket kell nyújtanunk a tanulónak, melyek változó körülmények között, 

más-más időben is, de teljesítményképes tudást biztosít. 
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4.2. A tantárgy tanításának célja és kimeneti követelményei 

4.2.1. A dísznövénytermesztés helye az agrárszakképzésben 

A dísznövénytermesztést ötféle képzésben tanítják ma hazánkban, amelyeket az 6. táblázat mutat 

be. 

6. táblázat. A dísznövénytermesztés részesedése az agrár-szakképzésekben. 

OKJ szám 
Képzés neve 

       Tantárgy neve 

Óraszám 

Elmélet Gyakorlat 

34 622 01 
Dísznövénytermesztés 

        Dísznövénytermesztés 
324 520 

34 811 02 
Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 

        Dísznövényismeret 
12  

34 215 04 
Virágkötő és virágkereskedő 

        Növényismeret és -kezelés 
208 180 

54 581 02 
Parképítő és -fenntartó technikus 

        Dísznövényismeret 
140 220 

55 622 01 
Kertészeti szaktechnikus 

        Dísznövénytermesztés 
112 160 

  

A Dísznövénykertész képzés általános célja olyan szakmunkás kinevelése, aki fizikai munkában 

tevékenykedve a termesztés valamelyik területén dolgozik. 

Az ide való beiratkozásnak nem feltétele az érettségi bizonyítvány, sokkal magasabb a gyakorlat 

óraszáma, mint az elméleté, viszont igen széleskörűen öleli fel az ismereteket. Ellentétben a külföldi − 

német − példával, ahol a ma divatos kettős (duális) képzésnek megfelelően szűkebb ismereteket 

követelnek meg, de abban mélyebb tudást és képességeket várnak el. 

Jól látható a táblázatból, hogy a Kertészeti szaktechnikus dísznövénytermesztés képzésben csak 

harmadannyi óra van és az elmélet és gyakorlat között csak 48 óra a különbség.  

A Parképítő és -fenntartó technikus szinte semmi termesztési ismeretet nem tanul, itt a 

dísznövények megismerésére, az igényeire és felhasználására kell összpontosítani a tanító tanárnak. 

A Virágkötő és virágkereskedőnek kicsit magasabb óraszámban tanítjuk, de természetesen eltérő 

összetételben a tananyagot. 

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakon mindösszesen 12 óra elmélet szerepel, 

ami csak néhány növény megismerését teszi lehetővé. 

 

4.2.2. Tanítási-tanulási célok és feladatok 

A legmélyebb ismereteket a Kertészeti szaktechnikus mondhatja magáénak, de itt figyelemmel kell 

lennünk arra, hogy ez ráépül a dísznövénykertész szakmunkás szintre. Ez mindenütt így van a 

világban, sőt nálunk is így volt régen, amikor csak 2 év szakmában eltöltött idő után kezdhette meg 

valaki a technikusi képzését. 
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A Dísznövénykertész képzés rendkívül magas gyakorlati óraszáma (520 óra) azt mutatja, hogy itt a 

képzés célja a gyakorlatban jártas, fizikai munkában kitartó, az elméleti ismeretekkel alig foglalkozó 

dolgozó kinevelése. Bátorkodom kifejteni, hogy ez a képzés pillanatnyilag, de a jövőben különösen, 

nem a szakma igényeit igyekszik kielégíteni, hanem fel kívánja szippantani a szerényebb képességű 

tanulókat, hogy azok is valamilyen képzést kapjanak. 

Németországban már sok helyütt csak 1-2 ember dolgozik 1 hektáron üvegfelület alatt, de azoknak 

a dolgozóknak elméletben is igen képzettnek kell lenniük. 

Természetesen tudom, hogy az oktatáspolitika egyik fő célja, hogy ne legyen sok pályaelhagyó és 

valamilyen képzésben mindenki részesüljön. 

A Parképítő és -fenntartó technikus a dísznövény termesztési ismeretek kb. felét kapja meg, igaz 

azt igen nagy mélységben. 

Hasonló a Virágkötő és virágkereskedő képzése is, bár itt az óraszám egy kicsit több. 

4.2.3. A kimeneti követelmények és szabályozásuk 

A kimeneti követelmények értelemszerűen eltérnek az öt felsorolt képzés esetében.  

A dísznövénytermesztés szakma teljes ismeretanyagát a Dísznövénykertész és a Kertészeti 

szaktechnikus öleli fel, de egészen mást követel meg, illetve vár el a két képzés esetében. Míg az 

előbbiben a magas gyakorlati óraszámnak megfelelően a fizikai munkában való jártasság elérése a 

cél, addig a technikusi szinten olyan készségeket célzunk meg, amelyek kialakítása mély elméleti 

tudást feltételez. 

A Parképítő és -fenntartó technikusnál részismereteket tanítunk mélyebben és azt szigorúan meg 

is követeljük. Hasonló a Virágkötő és virágkereskedő képzés is. 

Az óraszámok jól tükrözik a képzések célját és mélységét. 

4.2.4. A követelmények és a célok kapcsolata 

A más-más képzésekre eltérő szinten lévő tanulókat iskolázunk be. Jól mutatja ezt az a tény, hogy 

a két technikusi szakra való beiratkozáshoz érettségi szükséges, míg a másik három szak esetében 

ez nem előfeltétel. Nyilvánvaló, hogy jelentősen eltér a tananyag és annak mélysége is, mert más-más 

munkakört fognak betölteni a különböző szakokon végzők. Többet és mást kérünk a technikusi 

szinteken lévőktől, például olyan vezetői képességeket, amik szóba sem jönnek a szakmunkás 

szinteken. 

4.2.5. Gyakorlottsági (kompetencia) alapú képzés a tárgy oktatásában 

A tantárgy tanításában arra kell törekedni, hogy a képzés végére a tanuló az előírt szinteken 

mindent végre tudjon hajtani. Tehát nem elég elmondani, hogy miként kell szaporítani azt a növényt, 

hanem meg is kell tudni csinálnia. 

Maga a ’kompetencia’ kifejezés, képesített, gyakorlott, tapasztalt, hozzáértő, jártas személyt jelent, 

azaz a képzés során folyamatosan olyan feladatokat kell adni, melyet csoportban, vagy önállóan kell 

megoldania, és végeredményben a ’kimeneti’ oldalon egy elméletben és gyakorlatban jártas személyt 

’kapunk’. 

Gyakran kérünk tőle úgynevezett ’beadandó feladatokat’, ahol is önállóan kell dolgoznia és a 

végén be kell számolnia a végzett feladatokról illetve az eredményről. 

Régebben használt fogalmak voltak az ’ismeret’, ’jártasság’, ’készség’, melyeket leginkább a tudás 

szintjeiként szoktak emlegetni. Nos, most sincs ez lényegében másképp, csak máshogy fogalmazunk. 

Azt mondjuk, hogy birtokában kell lennie a tudásnak és annak segítségével képesnek kell lennie 

végrehajtani a feladatokat. 

 

4.3. A tantárgy tananyaga     
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4.3.1. A tananyag sajátosságai, tantárgyi kapcsolatai, összpontosítási lehetőségek 

Ahogy már a 4.1.2. pontban említettem, három jól elkülöníthető részre bomlik a tantárgy tanítási 

anyaga, úgymint a dísznövénytermesztés alapjai, a fajok megismerése és a termesztési módjuk.  

Az első rész tanításakor sok mindenre támaszkodhatunk az alapozó és más kertészeti tárgyak 

tanítása során, tekintettel a megtanult ismeretekre. Szinte minden tantárgy szóba kerülhet, de 

különösen a földrajz, a kémia, a matematika és a kertészeti alapismeretek. Az előbb felsorolt 

tantárgyakban tanult ismeretek nélkül nem tanítható meg az első fejezet. Ezen új ismeretek teljes 

egészében ráépülnek az előbb felsorolt tantárgyakra. Ezt jól mutatja egy 1993-ban, Bognár Béla 

tollából megjelent (Bognár, 1993) kiegészítő jegyzet tartalomjegyzéke is.  

A második, részletes rész az egyes növények megtanítását öleli fel. Itt lényegében egy képlet 

alapján haladunk, így minden növényt egyenként, de hasonló módon dolgozunk fel. 

Először a növény tudományos nevét közöljük, utána következik a magyar név, majd a származás. 

Ezt követően élő anyagról illetve képről elemezzük a növény felépítését. Mindezekből következnek az 

adott dísznövény igényei, ezután jönnek az esetleges fajták, majd a szaporítás, a felhasználás és 

végül a kórokozók és a kártevők. Sokszor szóba kerülhetnek még egyéb ismeretek, vagy tények, amik 

fontosak lehetnek a felhasználást illetően is. 

Itt kisebb a kapcsolat más tantárgyakkal, de ha van, akkor ezt meg kell keresni, mert ez segíti a 

bevésés lehetőségét. Jó példa erre az, amikor a fügét tanítjuk, mert itt megemlíthetjük azt a nem 

teljesen bizonyított tényt, vagy legendát, hogy tán Mátyás királyt fügébe fecskendezett méreggel tették 

el láb alól. Ez nem több mint két perc, de a tanuló biztosan megjegyzi és kapcsolni fogja más 

ismeretekhez. 

Közismert tény, hogy az ember agya egymáshoz kapcsolja, mintegy felfűzi az ismereteket és így a 

megjegyzést, a bevésést tudjuk erősíteni. Ráadásul egy kis történet élénkíti az órát és a diákot is főleg 

már a 6-7. óra környékén. 

Külön kell szólnom egy igen fontos tényről. Szinte minden dísznövény egyben gyógynövény is. Ha 

minden egyes növénynél felhívjuk erre a tanulók figyelmét, akkor megkönnyítjük számára a tanulást. 

A tananyag harmadik része, a termesztési ismeretek, esetében mindig támaszkodhatunk az előző 

két részben megtanított ismeretekre, azaz a saját tantárggyal való összpontosítás lehetőségét sem 

hagyhatjuk ki. Itt külön meg kell említeni a géptan tantárgynál, illetve a kertészeti alapismereteknél 

megtanultakkal való kapcsolódásra. 

4.3.2. A tantárgyi anyag kiválasztása és elrendezése 

A „hogyan tanítsunk” mellett mindig is hangsúlyos kérdés, hogy az adott tudomány 

ismerethalmazából mit kell tanítanunk és mit nem. 

Nos, itt mi nem vagyunk nehéz helyzetben, mert az első fejezetrész az adott, az alapozó 

ismereteket mindig kell tanítani, persze rendre korszerűsített formában. A harmadik rész, mely a 

termesztési eljárásokat tartalmazza, a második rész tartalmából következik, tehát nekünk most csak a 

második résszel kell foglalkoznunk. 

Tehát az a kérdés, mely növényeket ismertessük és melyeket hanyagoljuk el, figyelembe véve a 

fejlődés irányait. 

Erre nézve a tantervek illetve a tankönyvek készítői a szakmai munkaközösségektől kérhetnek és 

kaphatnak útmutatást, de mivel ők maguk is legtöbbször ilyen szakmai iskolákban tanultak, esetleg 

tanítanak, így ez nem szokott gond lenni. 

Adott növényeket meg nem nevezve néhány alapelvet rögzíthetünk. 

Van egy törzsanyag, ami évtizedek óta tanításra kerül, olyan növények melyek, akár évszázadok 

óta dísznövények, ezek beemelése a tananyagba teljesen egyértelmű. Ez a tananyag kb. 50-60 %-át 

teszi ki. 

A második csoportba tartozó növények nem tekintenek ilyen múltra vissza, de vitathatatlan, hogy 

meg kell őket tanítani − ez a tananyag 20-30 %-a.  

A maradék 10-20 % úgynevezett ’divatnövény’, azaz most tanítjuk, de később valószínű, hogy nem 

fogjuk. Ez a csoport a leginkább változó összetételű, míg a legkevésbé változó az első csoport. 
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Külön említést kell tennem a fajták megtanításáról. 

Itt az a nagyon helyes alapelv, hogy csak a legfontosabb fajtákat kell megtanítani és a ’divatfajták’ 

helyett inkább fajtacsoportokat tanítunk, mert ezekbe az új fajták bármikor behelyettesíthetők. Itt a 

tanárnak szabadsága is van, mert lehet, hogy a tanterv, tankönyv már 5-7 éves és az ilyen tekintetben 

már elavult, de a tanár folyamatosan képezi magát és így lecseréli a divatjamúlt fajtákat újakra.  

Nagyon fontos kérdés az elrendezés, a sorrend. Elvileg van egy ésszerű hagyományos sorrend, 

úgymint: egynyáriak, kétnyáriak, fák, cserjék, örökzöldek, évelők, cserepesek, vágott virágok. 

Természetesen ezen lehet és kell is változtatni, mert törekedni kell, hogy élő anyagot is be tudjunk 

mutatni az órán, ezért télvíz idején semmi esetre sem tanítjuk a lombhullató fákat, évelőket, 

hasonlókat, mert ezeket nem tudjuk bevinni az osztályba. Ezért a sorrenden a tanár bátran 

változtathat. 

A tanárnak törekednie kell arra, hogy az iskolája kertje élő szertárként működjön, azaz lehetőleg 

minden növény megtalálható legyen az iskola kertjében. Lehetővé kell tenni a diákoknak, hogy ezeket 

önállóan is megtekinthessék, ehhez segédanyagot célszerű kiadni. Természetesen mindig mindent 

nem tudunk bemutatni, bármennyire is igyekszünk, de lehetőségünk van a gyakorlatokon is 

megismerni a növényeket, sőt szakköri tanulmányi kirándulásokra is visszük a tanulókat. Ezen túl 

élhetünk a kihelyezett gyakorlatok lehetőségével is. 

Ha például egy diák három hetet eltölt egy olaszországi botanikus kertben, akkor általában 50-60 

növénnyel gyarapodik a növényismerete. A parképítő technikusi szinten három hét a kihelyezett 

gyakorlat lehetősége a 13. évfolyam után. 

Végezetül engedtessék meg egy hagyományos segédlet megemlítése. Minden tanított 

növénycsoportból növénygyűjteményt kell beadni a tanulóknak, ami szintén könnyíti a tananyag 

elsajátítását. 

Most elemezzünk egy gyakorlati foglalkozás vázlatot, hogy általában minek kell szerepelni benne.  

 

A fejléc így alakul: 

 Iskola: 

 Osztály: 

 A gyakorlat egysége: 

 Nevelési feladat: 

 A foglalkozás típusa: 

 A gyakorlat helye: 

 Anyag és eszközszükséglet: 

 Szervezés: 

 Időbeosztás: 

 A tanító tanár neve: 

 

Ezek az adatok szerepelnek kitöltve az első lapon. Maga a feldolgozás általában táblázatos 

formában valósul meg, amelyre jó példa lehet az alábbi megoldás: 

 

Felépítés:    Tartalom:    Oktatási folyamat fő mozzanatai:    Módszer:   Felhasználható anyag: 
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Természetesen ettől el lehet térni, és a különböző intézményeknél más-más szokás alakult ki, mert 

nem az óravázlat formai kialakítása határozza meg a gyakorlati foglalkozás sikerét. 

Éppen ezért nem is egy sémában mutatom be a gyakorlati óravázlat készítését, hanem a benne 

szereplő adatokat veszem sorra. 

 

 

PÉLDA EGY GYAKORLATI ÓRA FELÉPÍTÉSÉRE 

Gyakorlati egységként vegyük például a cserepes levéldísznövények szaporítását levéldugványról. 

(Begonia rex, Begonia masoniana) 

A nevelési feladat: a pontos munkához történő hozzászoktatás. 

A foglalkozás típusa: új ismeretet feldolgozó gyakorlat. 

A gyakorlat helye: növényház az iskola tanüzemében. 

Anyag- és eszközszükséglet: anyanövények, deszkalap, üveglap, zsilettpenge, oltókés,  szaporító 

közeg, szaporító tálca, öntözőkanna, tűzdelőfa, lapogató, víz, gombaölőszer, gumikesztyű, 

selyempapír, mentőláda, jeltábla, ceruza, hormonkészítmény. 

A szervezés során először a munkacsapat vezetője jelenti a tanárnak, hogy kik a hiányzók, és a 

megjelent tanulók rendelkeznek-e az előírt felszereléssel. 

Egy osztályt előzetesen 2 vagy 3 munkacsapatba osztunk, a cél az, hogy az oktatási folyamat 

sikeressége érdekében általában 8-12 tanulónál több nem lehet egy munkacsapatban. 

Az időbeosztást a tanár tervezi meg előre, melytől valamennyire el tud térni, ha esetleg valami 

esemény ezt szükségessé teszi. 

Nézzük ebben az esetben az időbeosztást: 

− Jelentés, létszámellenőrzés: 5 perc 

− Szerszámok felvétele és ellenőrzése: 10 perc 

− Balesetelhárítási oktatás: 10 perc 

− Elméleti bevezető: 15-30 perc 

− Bemutatás a tanár részéről: 5-10 perc 

− Bemutatás a diákok részéről: 10-15 perc 

− Gyakorlás folyamatosan: 4-5 óra 

− Szünet: 30 perc (valamikor közben) 

− Megszilárdítás: 10-30 perc 

− Értékelés: 5-10 perc 

− Rendrakás: 10-20 perc 

− Jelentés: 3 perc 

A teljes gyakorlat időtartama általában a 13. osztályban 7 óra. 
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Nézzük egy kicsit részletesebben a történő eseményeket: 

A szerszámok esetében az a jellemző, hogy a tanulóknak előírás szerint vannak kéziszerszámaik, 

így pl. metszőolló, kés, tűzdelőfa készlet, stb. Ezeket rendszeresen minden gyakorlaton ellenőrizni 

kell. 

Igen fontos a balesetelhárítási oktatás, mely segít abban, hogy elkerüljük a sérüléseket. 

Az elméleti bevezető hossza és mélysége sok mindentől függ, így új ismeret-e a tanulónak a 

megtanítandó gyakorlat; vagy a gyakorlat megelőzi-e az elméleti oktatást, vagy éppen fordítva. Milyen 

életkorú a tanuló? Ennek során minden tantárgyi összpontosítási lehetőséget ki kell használnunk. A 

tanulók ilyenkor vagy munkanaplóba, vagy pedig jegyzetfüzetbe írnak, rajzolnak. 

Ezt követően a tanár elemenként bemutatja a begónia szaporítását. Minden módszer, fogás, 

ismeret bemutatásakor tekintettel van arra, hogy a tanulók egy része balkezes, ezért velük külön 

foglalkozunk. 

Ezt követően a diákokkal bemutattatja a szaporítás elemeit. Itt természetesen végig kijavítja a 

jelentkező hibákat. 

Következik a gyakorlás, mely a fő gerincét adja a gyakorlatnak, de itt vigyázni kell a tanár 

magatartására, háttérbe vonul ugyan, de folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tevékenységét és 

azonnal beavatkozik, ha helytelen dolgot észlel. Régen ezt úgy hívták, hogy „a látszólagos magára 

hagyás pedagógiai állapota”. 

A megszilárdítás igen fontos mozzanat, mert itt tudunk meggyőződni arról, hogy a tanulók valóban 

elsajátították a munkafolyamat egyes lépéseit. Néhány gyakorlat esetében a 30 perc nem is elegendő, 

főleg ha bonyolultabb a tananyag, illetve nehezebb a szerszámhasználat megtanítása. 

Ha lehet, akkor minden tanulót külön-külön is értékeljünk, mert a tapasztalat szerint igen nagy 

különbségek lehetnek az elsajátítás mértékét illetően. 

Az értékelés sohasem hagyható el, még akkor sem, ha nem adunk érdemjegyeket. Új ismeretet 

feldolgozó gyakorlat esetében általában csak jó jegyeket adunk, hiszen itt nem az ellenőrzés a cél, 

hanem a megtanítás. Később tartunk ismétlő gyakorlatokat, sőt a végén ellenőrző gyakorlatokat is, 

amikor majd ráérünk érdemjegyeket adni. 

Igen fontos a rendrakás folyamata, melyet „rögzítenünk” kell diákjainkban, hiszen a gyakorlat 

befejezésének ez elengedhetetlen része. 

A jelentést követően feltétlenül utasítást adunk a munkanapló vezetését illetően, illetve 

megmondjuk a beadás határidejét is. A munkanapló folyamatos vezetése a diák részéről 

elengedhetetlen, de ezt a tanárnak heti rendszerességgel ellenőrizni is kell. 

Tudnivaló, hogy a gyakorlati vizsgára bocsátás egyik feltétele a folyamatosan vezetett teljes 

munkanapló megléte minden diák esetében. Egy jó munkanaplót még évek múlva is elővehet a 

végzett diák és az hasznos ismeretek tárházát nyújthatja a számára.  

Törekednünk kell arra, hogy a szerényebb képességű tanulóink is sikerélményhez jussanak és erre 

kiváló alkalom egy gyakorlat. 

Érdemes a gyakorlati helyszíneket váltogatni, főleg a magasabb évfolyamokon, mert az ösztönzi a 

tanulást, az elsajátítást. Ugyanazt a témát akár később külföldi helyszíneken is gyakoroltathatjuk, mert 

ez igen lelkesítő diákjaink számára. 

 

 

Felhasznált irodalom 

 

1. Bognár, B. (1993): Dísznövénytermesztési kiegészítő jegyzet, 1993 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A PARKÉPÍTÉS ÉS -FENNTARTÁS TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

Szerző: Kaszab László 
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5.1. A parképítés és -fenntartás tantárgycsoportjának sajátosságai, a kimenet követelményei 

 

A parképítés, a pihenési célú zöldfelületek létesítése az első városok kialakulásával egyidős, azaz 

sok ezer éves múltra tekint vissza. A téma és annak oktatása mindmáig szorosan kötődik a 

dísznövények termesztéséhez, de attól jól elkülönülő, önálló szakterület. Az első magyar nyelven 

íródott szakkönyv, amely alaposan körbejárja a pihenőkertek kialakításának és fenntartásának 

fortélyait az 1664-ben megjelenő A Posoni kert. A barokk, később a tájképi és gyűjteményes kertek 

időszakában, hazánkban csak az arisztokrácia engedheti meg magának, hogy parképítőket 

foglalkoztasson. Nagynevű, nemesi családjaink többnyire külföldi (osztrák, német és francia) 

kertészeket és építészeket alkalmaznak palotakertjeik, kastélyparkjaik megépítéséhez.  

A hazánkban kialakuló dísznövénytermesztés, illetve a világháború utáni tulajdonviszonyok 

megváltozása azonban megszüli az igényt, hogy képzett, iskolázott szakemberek kerüljenek a piacra. 

A középfokú szakképzésben a kétezres évekig összekapcsolódik a dísznövénytermesztő és a 

parképítési szakma. Egészen eddig mindössze a dísznövénykertész szakképesítés egyik érettségi 

tárgyaként jelenik csak meg a parképítés és -fenntartás témakör. 2002-ben indul be az érettségire 

épülő, Országos Képzési Jegyzékben nevesített Parképítő és -fenntartó technikusok képzése.  

Ma a szakterületen a technikusi szint mellet jelen van a szakiskolai végzettséget adó Parkgondozó 

szakképesítés is. Ezen kívül az OKJ megnevezi a Kertépítő és -fenntartó rész-szakképesítést, 

amelyet többnyire tanfolyami keretek között oktatnak. 

Az adott szaktárgyakat tehát érettségi vizsgát tett technikushallgatók, ágazati szakközépiskolába 

járó középiskolások, (sokszor sajátos nevelési igényű) szakmunkástanulók és a felnőttképzésekben 

résztvevő fiatalok és kevésbé fiatalok számára oktathatjuk.  

 

A parképítés és -fenntartás, mint minden növényekkel kapcsolatos szakterület, szorosan kötődik a 

biológiához, kiemelten a botanikához és a növényismerethez. A szakmai alapozó tárgyak az 

éghajlattan és a talajtan témaköreit ölelik föl, de nagyon fontosak a termesztési és a műszaki 

alapismeretek is. Ezek tudásanyaga nélkül a szaktárgyak nem sajátíthatók el. A technikusképzésben 

a tárgyi tudáson túl, nagyon fontos az összefüggések, a kapcsolatok feltárása. A parképítésben az élő 

anyagok mellett kiemelt jelentőségűek az élettelen anyagok (pl. gépek, építőanyagok, vegyszerek) és 

a velük való munka, ezért lényegessé válik a fizika és a kémia tantárgy is. Az anyaghasználat, a 

tervezés, az árajánlatok elkészítésének oktatása nagyban épít a matematikára. Az alapműveletek 

mellett gyakori feladat a százalékszámítás, a terület- és térfogatszámítás, illetve az aránypárok 

használata. A kertépítészeti geodézia tantárgy, valamint a kerttechnika tekintélyes része alkalmazott 

matematikának fogható föl. A kerttervezés épít a rajzra, a vizuális kultúrára, de a művészettörténetre, 

sőt a történelemre is. A szolgáltatóként, egyéni vállalkozóként tevékenykedő technikus 

tárgyaláskultúráját, kommunikációját befolyásolja az anyanyelv oktatása, de külföldi munkavállalóként 

hasznát fogja venni az idegen nyelv általános és szakmai kifejezéseinek is. Egy önálló vállalkozás, 

vagy az alkalmazotti jogviszony szükségessé teszi a management és a munkavállalói témakörök 

oktatását. Lényeges, hogy a képzés teljes tömbjét áthassa a környezettudatosság szelleme, hiszen a 

parképítő a természettel közösen munkálkodik, munkáját az élő anyagokra vonatkozó káosz-

törvények befolyásolják. 

A közismereti, az alapozó és a tényleges szaktárgyak ismeretei egymásra épülnek. Kapcsolatuk 

vertikális. Az adott téma egyre alaposabb, részletesebb, specializáltabb megismerése lehetővé teszi, 

hogy a tanulók ismétlődések nélkül, de az adott ismerteket újra és újra érintve lépjenek mind 

magasabb szintre.  

A képzés tényleges szaktárgyai értelemszerűen egymással szorosan összekapcsolódnak. A 

témakör alfája és omegája a növényismeret. Könnyen belátható, hogy a fajok, fajták megismerése 

alapfeltétele a növények alkalmazásának és fenntartásának. A szakterület három nagy egysége a 

tervezés, az építés (kivitelezés) és a fenntartás. Az adott szaktárgyak egymás mellé rendelten, ebből 

a három nézőpontból vizsgálják a szakma minden vonatkozását. Jó példa erre, hogy egy külön 

tantárgy foglalkozik például a kerti tó tervezési feladataival, egy másik a megépítésével, egy harmadik 

pedig a fenntartás kihívásaival. A három fő terület mindegyikén adódnak elméleti és gyakorlati 
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ismeretek is, melyek egymást kiegészítve, egymás mellé rendelve hatnak. A szaktárgyak tehát inkább 

horizontálisan kapcsolódnak egymáshoz. Egyik sem tekinthető fontosabbnak a többinél. 

A különböző szintű képzéseknél más és más jellegű ismeretek kapnak hangsúlyt. A szakiskolai, 

tanfolyami képzéseknél a ’mi/mit/hogyan’ kérdések kerülnek előtérbe, míg a technikusoknál 

kiemelkedő fontosságú lesz a ’miért’ kérdéskör. Fontos, hogy a szolgáltatóiparban elhelyezkedő 

szakemberek tudása elavulhat, gyakran találkoznak új, ismeretlen helyzetekkel. Emiatt az oktatás 

során sort kell keríteni a tanulás tanítására, kompetenciák fejlesztésére is. Erre elsősorban a 

technológiák ismertetése során adódik lehetőség. 

A parképítés és -fenntartás tantárgycsoportja inkább alkalmazott tudomány. Bár sok elméleti 

ismeretet feltételez, mégis inkább gyakorlatias, tevőleges vonatkozású. A gyakorlati fogások 

elsajátítására többnyire a szabadban, sokszor gépek és kifejezetten drága anyagok használatával 

kerülhet csak sor. A gyakorlatok szerveződhetnek tanműhelyekben, tanbázisokon, iskolai 

környezetben, de sokszor a tényleges parképítés valóságos munkafolyamataiba kell bekapcsolódni. 

Belátható, hogy nemigen jut lehetőség például egy fasor telepítésének gyakorlására vagy egy 

bevasalt beton díszmedence ’gyakorlási célú’ megépítésére. 

A munkafolyamatok elvégzése gyakran igényel erős fizikumot, jó állóképességet, 

mozgáskoordinációt, finommotorikus készségeket. Jelentős lehet a balesetveszély, magas lehet a 

környezetterhelés. A tanulók élőlényekkel dolgoznak. Fontos tudatosítanunk, hogy ezek az élőlények 

is részei a természetnek, joguk van az élethez. Lehetnek kiszolgáltatottak, szenvedhetnek, 

sínylődhetnek, de áraszthatnak magukból egészséget, szépséget is. A parképítők tevékenységükkel, 

munkájukkal hatnak az élő környezetre, az élőlényekre, ezért a természethez való viszonyulásuk 

nagyon hangsúlyos, komoly felelősséget viselnek. 
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5.2. A tantárgycsoport tanításának célja és kimeneti követelményei 

A parképítő és -fenntartó szakemberek a települések zöldfelületeivel foglalatoskodnak. A városok 

élhetővé tétele a feladatuk, az emberi környezetet teszik szebbé, azon munkálkodnak, hogy „a világ 

egy jobb hellyé váljon”. 

A parképítés képzés természete érdekesen kétirányú. Egyrészt jelentős lesz a 

természettudományos vonal, az élő építőanyagok alkalmazásának ismeretei (ez ugye a "PARK"). Ám 

emellett ott a másik irány is (az "ÉPÍTÉSZET"), ami élettelen anyagokkal dolgozik, és inkább műszaki 

jellegű ismereteket igényel. Mindezt megfűszerezi az esztétika, a megjelenés, a szépség. Nem elég, 

hogy a parképítészet tárgya, a városi zöldfelület, használható és praktikus, annak szépnek, ízlésesnek 

is kell lennie, és ettől a szinttől fogva már belép  a képbe a művészet, az esztétikai nevelés is. 

A mezőgazdasági szakképzésben sajnos gyakran tanulnak gyengébb képességű, alulmotivált 

diákok. A szolgáltatóiparban az ügyfelek, megrendelők azonban nem igénylik a gyengébb képességű, 

alulmotivált szakembereket. Ennek az ellentmondásnak a feloldására nyújt talán lehetőséget a 

különböző kimeneti szintek alkalmazása. 

A tantárgycsoport jelenleg három kimeneti szinttel rendelkezik. A parkgondozó szakmunkások 

elsősorban a fenntartás témaköreivel ismerkednek meg. Ez a képzés részletesen, alaposan taglalja a 

növények leggyakoribb fenntartási munkáit. A növényismeret elnagyolt, elsősorban az alapfajokra, 

nemzetségekre épít, a megnevezéshez magyar neveket használ. A képzés nem ritka a 

felzárkóztatásban, közmunkások beiskolázásában, sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. A 

végzettek alkalmazottakként, közfoglalkoztatottakként tudnak többnyire elhelyezkedni. 

A kertépítő és -fenntartó OKJ-s rész-szakképesítésben a kivitelezés kap hangsúlyt. Ennek 

következménye, hogy az építészeti munkák, azok számítási feladatai, sőt a geodéziai ismeretek is 

megjelennek. A növényismeret részletes és alapos, a kettős latin nevekre épül. 

A technikus kimeneti szint kiegészül a kerttervezési alapismeretekkel. Ennek köszönhetően a 

végzettek képesek önállóan, a saját munkájukat megtervezve dolgozni, és tisztában lesznek a 

mérnöki szint utasításaival. A technikus szakemberek tudnak terveket olvasni, részt vehetnek azok 

kidolgozásában, képesek munkaszervezési, középvezetői feladatokat ellátni, avagy önálló vállalkozást 

működtetni. 

A képzés elvárásait mindenkor a központi Szakmai és Vizsgakövetelmények szabályozzák. 

Ebben nyílik lehetőség arra, hogy a rengeteg fejlesztendő kompetencia felsorolásra kerüljön, és 

valamiféle alá-fölérendeltségi viszony alakuljon ki közöttük. A követelmények és célok kapcsolatát jól 

megvilágítja a növényismeret oktatása a különböző kimeneti szinteken. A parkgondozók 

növényismerete például nem olyan hangsúlyos: a követelményekben az elégséges osztályzathoz az 

általános, 51%-os minimumszint az előírt. Ezzel szemben az önállóan döntéseket hozó 

technikusoknál a növényismeret lényegesen jelentősebb: az SZVK szerint az elégséges szinthez a 

vizsgán legalább 71 %-os teljesítményre van szükség. 

Mára bebizonyosodott, hogy a piacképes szakember nem csupán a lexikális szakmai ismeretek 

tárháza, hanem képes azokat saját és a közösség érdekében felhasználni. Képes fejlődni, képes 

alkalmazkodni. A szakmai ismereteken túlmutató kompetenciák, mint például az együttműködési 

készség vagy a nyitottság, ugyanolyan fontosak a piacgazdaságban, mint a növények ismerete, vagy 

a jó mentális állóképesség. A képzés során tehát mindenképpen az SZVK-ban megcélzott, összetett 

kompetenciákat kell tudatosan fejlesztenünk. Kiemelt jelentősége van e tekintetben a tanító tanár 

személyiségének, példaértékű viselkedésének, de meghatározóak lesznek a választott munkaformák, 

tanulásszervezési eljárások, sőt az iskolai közösség mindennapi légköre is. 

 

5.3. A tantárgycsoport tananyaga 

A parképítés és -fenntartás oktatásának sajátossága, hogy a témához kötődő tudásanyag 

hatalmas és szerteágazó. Mára több, egyértelműen körülhatárolható szakterületre vált szét a szakma. 

Ilyen például az idős fák kezelése alpintechnikával, az automata öntözőrendszerek kiépítése, a 

közterületi növényvédelem vagy a tó- és medenceépítés, a kertvilágítás. A képzésnek azonban az 
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összes szakterületet érintenie kell, ami nagy kihívás mind a tanító tanárok, mind a képző intézmények 

számára. Az alapvető ismeretanyag átadására és bevésésére tehát minden szakterületen szükség 

van. Ezen túlmenően azonban érdemes az előadások, gyakorlatok során bepillantást engedni a 

tanulóknak olyan szintekre is, amelyet csak a munkában eltöltött évek tapasztalata, a szakmai 

elmélyültség hozhat meg. Ismertessük meg tehát minden diákot egy csobogó működési elvével: 

gyakorolják annak kialakítását, üzembe helyezését, cipeljék dermedt ujjakkal a téli hónapok előtt a 

szivattyúkat és a szórófejeket a műhelyekbe, de legyen lehetőségük megnézni a margitszigeti nagy 

szökőkutat működés közben, láthassák annak gépházát, és mindenképpen nézzenek meg egy 

videofilmet a Dubai Fountain lélegzetelállító, 150 méteres vízoszlopairól is.  

Meghatározó jelenség, hogy a képzés során ugyanazt a témát más és más nézőpontból kell 

megvizsgálnunk. A tervezés/építés/fenntartás kapcsolatában nem lehetnek sem átfedések, sem 

önellentmondások. A látszólagos ellentéteket fel kell oldanunk. Elhangozhat például az a kijelentés a 

parképítés témakörében, hogy a sziklakertek nem lehetnek túl nagy méretűek, mert a kivitelezésük és 

a fenntartásuk nagyon drága. Elhangozhat ugyanakkor az a mondat is kerttervezés órán, hogy a 

sziklakert akkor hat természetesnek, ha szép nagyra álmodjuk meg. A két elvvel kapcsolatosan 

azonban tudatosítanunk kell, hogy nem az egyik tanár tudja rosszul, hanem az a helyzet, hogy 

mindkét elv igaz, és ezek együttes alkalmazásával, a lehetőségek mérlegelésével kell az adott 

sziklakert tényleges méretét meghatároznunk. 

A parképítés és -fenntartás a szabad természethez kötődik. A munkafolyamatok, így az oktatásuk 

is nagyban függ az időjárástól, az évszakoktól. Dr. Szterényi Hugó tanár által írt, 1898-ban megjelent 

„Növénytan a középiskolák felsőbb osztályainak használatára, úgyszintén tanítóképző intézetek 

számára” című könyvében a növények az adott évszakok szerint kerülnek tárgyalásra. Egy 

évszázaddal ezelőtt még nem volt a témával kapcsolatosan akkora tudásanyagunk, mint ma. Ez 

lehetővé tette, hogy a tanulók az év folyamatán végighaladva szerezzék meg a növényekkel 

kapcsolatos ismereteket. Ma ez már nincs így. Az elméleti tudásanyag akkorára nőtt, hogy 

rendszerezése nem az évszakok, hanem a témakörök szerint történik. A gyakorlatoknál azonban más 

a helyzet. Az adott növényápolási munkák szigorúan kötődnek a fenológiához, így azok tanítását csak 

a naptár figyelembevételével időzíthetjük. Még így is mindig rendelkezésre kell állnia egy ’B-tervnek’, 

hiszen az adott nap időjárása is befolyásolhatja a lehetőségeket. A gyakorlatok növényápolással 

kapcsolatos témaköreit tehát a vegetáció alapján kell elrendeznünk, a nyugalmi időszak pedig 

megfelelő például a tervezési, számítási feladatok oktatására. 

 

5.4. A tanítási-tanulási folyamat 

A parképítés és -fenntartás tantárgycsoportjának oktatása hasonló az egyéb oktatási 

folyamatokhoz, didaktikai eredményességét sok-sok tényező befolyásolja. Ráhatással rendelkezik a 

megfogalmazott cél és a követelmény, a tananyag tartalma, a kiválasztott módszer  és minden 

eszköz, valamint , hogy melyik  tanulásszervezési eljárást választjuk, de meghatározó lehet a tanár 

személyisége is. Kimagasló jelentősége van a pedagógus és a diákok közötti kapcsolatnak: az 

egymást kölcsönösen tiszteletben tartó, bizalommal teli légkör mindkét fél munkáját megkönnyíti. A 

fölemelt hang, az ordibálás, a büntetésből íratott röpdolgozatok és a marokszámra osztogatott 

egyesek is lehetnek hatékony eszközök, főleg, ha következetesen használjuk őket, de az odafigyelés, 

az empátia, a pedagógiai felkészültség és a humorérzék hosszabb távon mindkét fél számára 

kifizetődőbb. 

Nincs általánosan elfogadható sikerrecept, minden osztályközösség, minden pedagógus, minden 

témakör és minden környezet egyedi: minden tanulási folyamat egyszeri és megismételhetetlen. 

Ennek értelmében, a tanár felelőssége, hogy a rendelkezésére álló eszközrendszer elemeiből 

kiválassza az éppen legeredményesebbnek tűnő változatot. Minél több módszert ismer tehát egy 

oktató, annál nagyobb az esélye, hogy megtalálja a kulcsot, ami az adott helyzetbe illeszkedik. 

Fontos, hogy a lehetőségek között tudatosan, didaktikai indokok alapján válasszunk, továbbá, 

hogy ne egyetlen útban gondolkodjunk, hanem mindig azt keressük meg, amelyik az adott célhoz a 

legrövidebb időn belül elvezet. A felfedezés, a megismerés örömmel teli folyamat, de annak lezárulása 
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is megelégedést vált ki. Lényeges, hogy ezt az örömöt mind a tanító, mind a tanuló folyamatosan 

tudatosítsa magában. Így a célt nem veszítjük szem elől, munkánk eredményesebb és könnyebb 

lesz. 
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PÉLDA A DIDAKTIKAI FELADATOK EGY LEHETSÉGES MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGY KOOPERATÍV OKTATÁSI 

TECHNIKÁT ALKALMAZÓ TANÓRÁN. 

Tantárgy: Kerttervezési alapismeretek (Parképítő és -fenntartó technikus képzés, 14. évfolyam) 

Témakör: Házikertek tervezése 

Téma: A házikertek tagolása 

Didaktikai feladat 

(időtartam) 
Tartalom Megjegyzések 

Motiváció (4-5 perc) Kivetített kép, amelyen egy 

családiház kertje látszik: a kerten 

belül több funkcionális térnek kell 

egyértelműen elkülönülnie (pl. 

bejárati kapu, kocsibeálló, 

tűzrakóhely, hintaágy).  

 

 
(Fotó: Kaszab László) 

A képen sok minden informatív, 

irányított kérdésekkel azt kell 

kimondatnunk a diákokkal, hogy a 

kerti terek különböző funkcióval 

rendelkeznek. Például: 

– Mi mindent lehet ebben a 

kertben csinálni? 

– Milyen egységekre bonthatnánk 

föl a kérdéses kertet? 

Ha elhangzik a „tagolás” kifejezés, 

fogalmazzuk meg az óra címét 

szóban, majd erősítsünk erre rá 

leírással is. Házikertek tagolása 

A tantárgycsoport alapvetően 

téralakító tevékenységet hivatott 

oktatni, ezért nagyon meghatározó 

a téma képi világa: a motiválásban 

nagyon jól használhatók a 

fényképek. Ezek tanulmányozása, 

új nézőpontokból való vizsgálata új 

élményekhez, újonnan tudatosuló 

felismerésekhez vezet.   

A kertben való tartózkodás pedig 

egy olyan általános élmény, 

amellyel minden tanuló rendelkezik. 

Az ilyen irányú tapasztalataikra is jól 

lehet tehát  építeni, de érdemes a 

fantáziát is bevonni a feladatba: 

képzeljenek el egy valamilyen 

elvárásokkal rendelkező kertet, 

majd meséljenek róla a saját 

szavaikkal. Ezzel kommunikáció-

juk, kifejezőkészségük is fejlődik. 

1. didaktikai részfeladat 

(~5 perc): A kert részeinek 

megnevezése, az egységes 

egész mozaikdarabkákra 

bontása 

 

Rajzoljunk (vetítsünk) föl egy 

átlagos, téglalap formájú telket 

felülnézetből, jelöljük az utcafrontot, 

az északi irányt és a telek bejáratát, 

a kapu és a bejárat közötti 

útfelületet. Helyezzünk el a területen 

egy lakóépületet: 

 

 

 

 

 

 

A tantárgy a szakoktatási képzés 

utolsó szakaszában jelenik meg. 

Eddigre a tanulók viszonylag sok 

szakismerettel, személyes 

tapasztalattal rendelkeznek. Ennek 

köszönhetően jól használható a 

deduktív megközelítés. Az 

érdeklődőbb, képzettebb diákok sok 

szakkifejezést ismernek már, azokat 

értőn alkalmazzák. Az általuk 

megfogalmazott elnevezések 

bekerülnek a többiek 

tudásanyagába is. A kert 
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Az ábrát a tanulók is rajzolják 

füzeteikbe. 

Kérjük meg a diákokat, hogy 

önállóan különítsenek el a telken 

négy nagyobb egységet. Ha ez 

megvan, vonjanak össze a négyből 

kettőt, hogy végül három egység 

keletkezzen. Egy tanuló a táblán is 

rajzolja föl a három foltszerű 

területet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábra elkészülte után nevesítsük 

a kert egységeit kérdésekkel: 

 

– Hogyan nevezzük az épület 

előtti kertrészt? 

– És a másik kettőt? 

 

Az „előkert”, az „oldalkert” és a 

„hátsó kert kifejezések elhangzá-

sakor vetítsük (írjuk) föl az új 

szakkifejezéseket az ábrába.  

 

egységeinek neve (elő-, oldal- és 

hátsó kert) olyan alapvető 

szakkifejezések, amelyet már a 

tanulók közül sokan hallottak, sokan 

ismernek, így ez az anyagrész az 

osztály egy részének új 

ismeretként, a többieknek 

megszilárdításként, alkalmazásként  

értelmezhető. 

 

Részmegszilárdításként a tanulók is 

jegyezzék föl a megnevezéseket a 

füzetükbe. 

2. didaktikai részfeladat 

(15 perc): a kert 

egységeinek adottságai, 

funkciói: a kirakós elemeinek 

megalkotása 

Papírkártyára előzetesen írjunk föl 

kerti részekre jellemző adottságokat 

(pl. a méretüket, térhatároló 

felületeiket, mikroklímájukra 

jellemző sajátosságokat). Osszunk 

ki a diákoknak hasonló méretű, de 

üres kártyákat (fejenként 3-4 db-ot) 

és kérjük meg őket, hogy írjanak 

rájuk olyan kertben végzett 

tevékenységeket, kerti létesít-

ményeket, növénycsoportokat, 

melyek a házikertekhez kötődnek 

A kártyák elkészítése önálló feladat, 

amely mozgósítja a már 

megszerzett tudást, tehát az 

alkalmazás didaktikai lépésének is 

felfogható. Ennél a folyamatnál 

fejlődik a kreativitás, főleg akkor, ha 

arra buzdítjuk  a tanulókat, hogy ne 

csak általános dolgokat, hanem 

különlegességeket is írjanak (pl. 

madáritató, adventi kertvilágítás, 

papagájröpde, …), akár a saját 

álmaik közül is válogathatnak (pl. 
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(pl. homokozó, fürdőmedence, 

tűzrakóhely, virágágyás,pázsit,  

illatos növények, … stb.). A 

kártyákat gyűjtsük össze, és 

fektessük le őket egy nagyobb 

felületű asztalra, vagy rögzítsük 

azokat egy táblán az előre 

elkészített, adottságokat tartalmazó 

kártyákkal együtt. 

Ezután alkossunk 4-5 fős informális 

csoportokat: a létszámától függően 

egy-két csoport kapjon meg egy-egy 

kerti egységet, majd próbálják meg 

összegyűjteni azokat a kártyákat, 

melyek az ő kerti egységükre 

jellemzők.   

A kártyák anyagát kiegészítve saját 

ötleteikkel, minden csoport készítse 

el az adott terület jellemzését, minél 

több ismérv összegyűjtésével. Az 

újonnan megfogalmazódó, saját 

ötleteket a kártyák hátlapjára lehet 

fölírni. 

ping-pong asztal, ugrótorony, …), 

amely az önismeret felületét is 

megkarcolja. 

 

A csoportmunka nagyban fejleszti a 

társas kompetenciákat, a 

kommunikációt, a vitakészséget, az 

együttműködési készséget, a 

többiek munkájának bírálási 

kultúráját, a kritika elfogadását.  

Ezek a szolgáltatóiparban 

elhelyezkedő későbbi munka-

vállalóknál különösen fontos 

tulajdonságok. A diákok közösen 

kell, hogy kialakítsák a jellemző 

kártyák logikai sorrendjét, egyik-

másik adottságból felismerhetik a 

területek felhasználási lehetőségeit, 

a jellemzően felhasználható 

növénycsoportokat. A folyamat 

tehát az alkalmazás és az új 

ismeretek megszerzését is célozza. 

3. didaktikai részfeladat: a 

házikertek részeinek 

jellemzése, a 

mozaikdarabkák 

összeillesztése egésszé 

(~ 12 perc) 

Vetítsük ki először egy előkert 

képét, és kérjük meg az 

előkertekkel foglalkozó csapat(ok) 

egy-egy tagját, ismertesse szépen, 

lassan a kép alapján, hogy mi 

mindent gyűjtöttek össze az adott 

kertrész sajátosságaiból. Előadása 

során a többi csapat figyel, és 

jegyzetel. Ha a jellemzők elfogytak, 

feltehetjük a kérdést a többi csapat 

tagjainak, nekik vannak-e még 

kiegészítésül ötleteik, 

megjegyzéseik.  

Ezután hasonló módon vegyük 

sorra az oldalkertet és a hátsókertet 

is. 

Részmegszilárdításként a tanulók 

füzetükbe följegyzik az 

elhangzottakat. 

 

A csapatok egy-egy kerti egység 

jellemzését készítették el, abba 

belemélyedve. Minden csoporttag 

tisztában van mostanra vagy az 

előkert, vagy az oldalkert, vagy a 

hátsókert sajátosságaival.  De ezek 

csak részigazságok. A teljes egész 

megszületéséhez a csapatoknak 

együtt kell működniük: kooperálniuk 

kell. A kooperatív technikák 

elsajátítása elsősorban a társas 

kompetenciákat fejleszti, ami 

különösen fontos egy olyan 

szakmánál, ahol többnyire 

csoportos vagy páros munkavégzés 

folyik. A házikertek egységeinek 

jellemzése úgy születik meg, hogy 

minden csapat beleadja 

részeredményeit a közösbe: így áll 

össze a végső kép. 

Óra végi megszilárdítás, 

ellenőrzéssel, 

alkalmazással (4~ 5 perc) 

Vetítsünk ki jól fölismerhető, konkrét 

növényfajokat, és kérdezzünk rá, 

hogy melyik kertrészbe illeszkednek 

és miért. Sok faj több helyre is 

telepíthető, ezért mindenképpen 

kapjon nagy hangsúlyt az indoklás. 

Pl.: 

– Thuja occidentalis 

’Smaragd’ (előkert vagy 

A szakma ismereteinek szinte 

mindegyike kapcsolódik valamilyen 

vonalon a növényismerethez. Az 

alkalmazás, az ismétléses 

megszilárdítás didaktikai feladatait 

emiatt célszerű valahogyan kötni a 

növényfajokhoz, azok jellemzőihez. 

A rövidtávú memóriát, 

koncentrációs készséget is 
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oldalkert) 

– Helleborus orientalis 

(előkert) 

– Diófa (hátsókert) 

– Hedera helix (oldalkert) 

– Cornus alba ’Sibirica 

Variegata’) (elő-, oldal- és 

hátsókert) 

– Tearózsák (hátsókert) 

– Picea pungens ’Glauca’ 

(hátsókert) 

nem csak növényeket, hanem kerti 

létesítményeket is kivetíthetünk (pl. 

szilárd és/vagy szórt burkolatú 

útfelület: elő- és hátsókert, 

rápillantós és/vagy szemlélődős 

szobrok: elő- és hátsókert) 

fejleszthetjük, ha a képek kivetítése 

után, most már azok nélkül 

ismételtetjük el, hogy melyik 

növényfajt, mely kerti részben 

használtuk.  

Értékelés (4~5 perc) Néhány szavas minősítés a 

csoportok tevékenységről, 

köszönet-nyilvánítás az 

együttműködés és a tanításban 

nyújtott segítség kapcsán. 

A szakmai kompetenciákon túl 

mindenképpen lényeges a társas 

kompetenciák említése, 

tudatosítása is. Pozitív 

megerősítéssel, dicsérettel további 

munkára sarkallhatjuk a tanulókat. 

Nagyon lényeges, hogy nem a 

velük született adottságokat, 

például az ügyességüket, 

okosságukat kell dicsérnünk, sokkal 

inkább a teljesítményeiket, azokat a 

lépéseket, amelyeket akaratlagosan 

tudnak befolyásolni: a munkára 

fordított figyelmüket,  elszántsá-

gukat, elmélyült koncentrációjukat. 

Érdemes hangsúlyozni, hogy a 

tanulók tevőlegesen részt vettek az 

oktatásban, tehát a tanulás nem 

egy passzív, avagy kívülről ható 

folyamat, sokkal inkább egy nyitott, 

kreatív tudatállapot. 

 

5.5. A tantárgy gyakorlati oktatása – a munkatanulás  

Jézus egyszer-egyszer kiment a város környéki dombokra, az emberek köré gyűltek, leültek, és ő 

pedig beszélt nekik a szeretetről. Elméleti órákat tartott. Fogalmakat határozott meg, összefüggéseket 

tárt föl. Majd ment és mindenféle meglepetéseket talált ki, amivel az embereket boldoggá tette. 

Meggyógyította a betegségeiket, meghallgatta a bajaikat, finomságokról gondoskodott, vagy éppen 

megmentette őket a megkövezéstől. Gyakorolta a szeretet, gyakorlati oktatást tartott. Amikor pedig 

már megtanított mindent, elküldte a tanítványokat, hogy ők is cselekedjenek, alkalmazzák a tudást, 

amit megszereztek. Az ellenőrzésről, az értékelésről itt és most ne essék szó, de mindenképpen 

vegyük észre, hogy a tanítás csak úgy éri el célját, ha az elméletet megtámogatja a gyakorlat, az 

alkalmazás is.  Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy Jézus tanításai évezredeken át, a mai napig 

fönnmaradtak.  
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 A kertészkedés, a kertépítés is egy jellemzően gyakorlati tevékenység. A szakma, a szakterület 

tehát csak kimagaslóan nagy gyakorlati óraszámok mellett oktatható. Minden képzési forma legalább 

50 %-os arányban támaszkodik a gyakorlatra. Ezek lehetnek elméletet előző és elméletet követő 

gyakorlatok is. A lényeg, hogy a gyakorlati foglalkozásokon ne az elméletet duplázzuk meg, hanem 

kerüljenek elő új nézőpontok, új problémák, és természetesen új megoldások is. Például a sziklakertek 

témakörének oktatásakor mindenképpen hangsúlyozni kell azok tájolását. Fényképekkel, a fény- és 

árnyék viszonyok megjelenítésével könnyen beláttathatjuk a tanulókkal, nem mindegy, hogy a 

sziklakert merre néz, hogy melyik oldalára, milyen fajt ültetünk. Megerősíthető még mindez egy 

sétával is, amikor megállapítjuk, hol olvad el először a hó a sziklakertben, vagy éppen, hol van 

melegünk séta közben. De ez még mindig elméleti oktatás, csak a helyszín más.  

A gyakorlat során azonban, amikor a köveket cipelve, azokat mozgatva, próbálgatva raknak össze 

egy sziklakertet a diákok, megtanulhatják a szervezéssel vagy a munkavédelemmel kapcsolatos 

elveket is. Megtapasztalják például, mit jelent az, hogy két kő élei egy vonalba esnek. Addig válogatják 

a köveket, addig próbálgatják az összeillesztésüket, míg rájönnek, mit jelent a gyakorlatban is a 

sziklakertépítés. Az első két kő hibátlan egymás mellé illesztése után, a folyamat már könnyebbé fog 

válni, egyre gyorsabban megy, lassan automatizmussá, készséggé válik. A tanuló rájön, hogy nem 

csak a tájolás elméleti problémáját kell megoldania, hanem a helyszíni anyagmozgatás, a kövek 

emelgetésének, válogatásának, elhelyezésének gyakorlati (fizikai) kihívását is. Ilyenkor tanulhatja 

meg, hogy milyen gyorsan halad a munkával, ami a későbbiekben segíti majd az árajánlat 

elkészítésében, a munkadíjak kiszámításában.  

A gyakorlati oktatásban az a csodálatos, hogy miközben a tanulók munkát végeznek, szinte 

észrevétlenül gazdagodnak tapasztalatokkal. A tanárnak azonban van egy nagyon fontos feladata, 

amiről sosem szabad megfeledkeznie. Tudatosítania kell, hogy mi mindent tapasztalt a diák a 

munkafolyamat során. Nem csak azt, hogy hogyan kell összeillesztenie a sziklákat, hanem azt is, 

hogy az meddig tart, milyen nehéz, milyen veszélyes lehet. Ez azonban csak akkor tudatosodik, ha 

szavakba öntjük a tapasztalatokat, azaz rákérdezünk. A gyakorlatokon ezért a részmegszilárdítások 

és a foglalkozás végi megszilárdítások kiemelten fontosak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a 

munkafolyamatok végén tudatosítsuk a jól végzett munka örömét is. Néhány mondat, amiben fölhívjuk 

a figyelmet, mennyivel rendezettebb látványt nyújt egy szépen visszametszett rózsafelület, vagy 

mennyivel kellemesebb a szemnek egy kigyomlált virágágyás, életre szóló szemléletformálást 

jelenthet. 

 

PÉLDA A TANTÁRGYCSOPORTBA ILLESZKEDŐ GYAKORLATI FOGLALKOZÁSRA 

Tantárgy: Parkfenntartás gyakorlat (Parképítő és -fenntartó technikus képzés, 13. évfolyam) 

Témakör: Díszfák és díszcserjék metszése 

Téma: Csüngő ágú növények (a ’Pendula’ koronaforma) metszése 

Didaktikai feladat Tartalom Megjegyzések 

Motiváció 

(problémafelvetés) 

Terepen, idősebb, csüngő koronájú 

növény (pl. Morus alba ’Pendula’) 

koronájának vizsgálata. Kérdezzük 

meg a diákokat, hogy hogyan 

növekedhet ez a fa, mely 

koronarészek fejlődtek tavaly, melyek 

régebben.  

Próbáljuk modellezni, hogyan fog 

tovább fejlődni a növény. Ha nem 

metszenénk meg az adott fát, milyen 

A tanulók már ismerik a 

csúcsdominancia fogalmát, és az auxin 

jelentőségét. Tisztában vannak a 

metszés alapelveivel. A gyakorlat csak 

az évfolyam második félévének elejére, 

február-március hónapokra 

szervezhető a növények fenológiája 

miatt. Eddigre a diákok elsajátítottak 

sok elméleti tudást, de a metszés 

tényleges kivitelezésében még nincs 
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problémák adódnának, milyen 

problémák adódnak már most, jelen 

koronaforma mellett? 

gyakorlatuk. 

1. didaktikai 

egység (probléma 

megoldása) 

Figyeljük meg az éves vesszőkön 

elhelyezkedő rügyek állását, 

modellezzük képzeletben a 

kihajtásukat (kérdezz-felelek 

módszerrel). Válasszuk ki egyik-

másik rügyet, értékeljük a 

koronaforma, a fenntartás és az 

esztétika szempontjából a belőle 

fejlődő hajtást. Döntsük el, melyik 

rügyből növekedő hajtás a 

legértékesebb, és kerüljön 

egyértelműen kimondásra, hogy 

melyik rügyre kell az adott hajtást 

visszametszeni. Bemutatással 

szemléltessük is a folyamatot. 

Ha kellően hangsúlyozzuk, hogy a 

metszés egy komoly, drámai és 

visszafordíthatatlan beavatkozás a fa 

életébe, beláthatóvá válik annak 

jelentősége. Érdemes párhuzamba 

állítani egy emberi műtétet a 

metszéssel, így a jelentősége még 

mélyebbre bevésődhet a tanulók 

elméjébe. Az empátiát, az 

érzékenységet, a felelősségteljes 

munkavégzést és az élő környezettel 

való azonosulást is fejleszti ez a 

helyzet.  

2. didaktikai 

egység 

(általánosítás, 

ismétléssel) 

A diákok állítsanak föl egy alapelvet, 

amely mentén megmetszhető a 

csüngő korona („A leívelődést követő 

első, kifele néző rügyre való 

visszametszés”). Az alapelv 

ismétlése mellett, néhány vesszőt 

vágjunk vissza bemutatás céljával. 

A folyamat szemléltetése során a 

diákok megszerezhetik azokat az 

információkat is, melyeket nem 

öntöttünk szavakba, pl. a helyes 

kéztartást, a metszőolló és az ágrész 

egymáshoz viszonyított helyzetét, sőt 

észlelhetik a veszélyeket is 

(vágószerszám). 

3. didaktikai 

egység 

(alkalmazás) 

Szólítsuk föl a tanulókat, hogy 

alakítsák ki a munkahelyet, gyűjtsék 

össze, milyen eszközöket, 

kéziszerszámokat fognak majd 

használni. 

Térjünk ki a balesetvédelemre, a 

veszélyforrások ismertetésére 

(metszés – kéz elvágásának 

veszélye; létra – leesés). Jó 

megoldás erre az, hogy, ha ők 

munkaadók lennének, hogyan tudnák 

biztonságosabbá tenni a beosztottaik 

munkavégzését. 

A munkahely kialakítása során a 

tanulónak modelleznie kell egy 

élethelyzetet, ez fejleszti a kreativitását 

és az előrelátást. A feladat tényleges 

végrehajtása során ráérez a 

biztonságos és hatékony munkavégzés 

fortélyaira. A balesetveszélyes, illetve a 

növényt károsító helyzeteken kívül 

érdemes hagyni a próbálgatást, mert 

mindig a saját tapasztalatokon alapuló 

tudás a legértékesebb. 

4. didaktikai 

egység 

(alkalmazás, 

gyakorlás) 

Az alapelvek betartása mellett a 

tanulók (akár párokban dolgozva) 

egymást nem akadályozva végezzék 

folyamatosan, hosszabb időn 

keresztül a metszést, tanári 

felügyelet mellett. 

A tényleges munkavégzés során az 

ismeret mélyül, bevésődik. A fizikai 

munka javítja az erőnlétet, az 

állóképességet, a folyamatos 

munkavégzés fokozza a monotónia 

tűrést, a kitartást. Ha magassági 

ágvágót, létrát is használnak a tanulók, 

mozgáskoordinációjuk, egyensúly-

érzékük is fejlődik. A páros 

munkavégzés rávilágít az egymásra-

utaltságra, a kölcsönös figyelem és 

segítségnyújtás előnyeire. FONTOS! 

Hosszabb távon szerencsésebb 
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informális párokat kiválasztani, azaz ne 

jóbarátokat osszunk be közös 

munkára. A munka világában lényeges 

kompetencia, hogy a dolgozó bárkivel 

képes legyen együttműködésre, közös 

munkára. 

5. didaktikai 

egység  

(a probléma 

megoldásának 

lezárása) 

A nyesedék összegyűjtése, kezelése 

az utolsó munkalépés a metszés 

folyamatában.  Lényeges, hogy a 

tanulók önmaguk után önállóan, a 

feladat lezárásaként tegyenek rendet 

a munkahelyen, gondoskodjanak a 

keletkezett szerves hulladékról. Ez 

az általános lépés gyakorlatilag 

minden kertépítési és fenntartási 

feladatnál adódik, emiatt erre az 

időszakra már ki kellett alakulnia 

bennük a belső késztetésnek, hogy 

maguk után rendet hagyjanak. Erre a 

feladatra ne szólítsuk föl őket, csak 

ellenőrizzük, nyugtázzuk elvégzését.  

A metszés és a nyesedékkezelés 

során a diákok akaratlanul is 

megtapasztalják, mennyi időre van 

szükség az adott feladat elvégzéséhez, 

milyen előkészületeket igényel, és 

hogyan lehet a munkafolyamatot 

befejezni. Ezt érdemes tudatosítani is 

bennük, megállapítani, hogy az adott 

fát hány munkaóra alatt lehet 

megmetszeni, ebből mennyi időt kell 

szánni az előkészítésre, mennyit az 

utómunkálatokra. 

Megszilárdítás A megmetszett fakorona 

segítségével mutassák be a tanulók 

mai munkájuk lépéseit, eredményét. 

Sorolják föl a használt szerszámokat, 

eszközöket. Tegyük föl a kérdést, mi 

segítette, mi nehezítette munkájukat, 

milyen munkamegosztással érhettek 

el nagyobb hatékonyságot. 

Az ismétléses bevésődés mellett, 

kimondásra kerül, hogy a 

munkafolyamat hatékonyabban 

(biztonságosabban, jobb hangulatban, 

gyorsabban) végezhető, ha csapatban 

vagy párban dolgozunk. Ez aláhúzza 

az emberi kapcsolatok jelentőségét, 

ráirányítja a figyelmet az 

együttműködési készségre, a 

szocializációra. 

 

Gyakorlat lezárása Álljunk meg a megmetszett fa (vagy 

fák) mellett, és szólítsuk föl arra a 

tanulókat, hogy szemléljék meg a 

munkájuk eredményét! Legyenek 

arra büszkék, hogy jól, szakszerűen 

elvégeztek egy feladatot, ami közben 

még tanultak is. Kérdezzünk rá, hogy 

mi tetszett nekik  a munkavégzés 

közben, mi volt jó érzés, mennyivel 

többek most, mint a feladat 

elvégzése előtt. Érdemes 

megemlíteni azt is, hogy a tanáruk is 

sokat fejlődik, sokat tanulhat 

pedagógiailag egy-egy gyakorlaton. 

Akár köszönetet is mondhatunk nekik 

ezért… 

A középiskolás korosztály, az Y-

generáció hajlamos elmenni a kevésbé 

harsány dolgok mellett, hajlamos 

megfeledkezni az élet apróbb 

örömeiről, hajlandó semmibe venni a 

jól végzett munka örömét. Sokat 

jelenthet egy fejlődő személyiségnek, 

ha erre rányitjuk a szemét, példát 

mutatva rávilágítunk az élet derűs 

oldalára. Ha tényleg komolyan 

gondoljuk, hogy a világ akár egy jobb 

hely is lehetne, érdemes ezt a kicsi 

lépést megtenni. A középiskolások 

ódzkodnak a nagy szavaktól, az 

érzelemnyilvánítás nehezen megy 

náluk. Ki nem állhatják a pátoszt, 

röhögnek rajta, emiatt megnyilvánu-

lásunk legyen egyszerű vagy akár 

kicsit ironikus, de mindenképpen 

őszinte.  
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5.6. IKTeszközök a tantárgycsoport oktatásában 

A parképítés és fenntartás téralakító tevékenység, ami környezetünk látványát, képi világát 

változtatja meg. Az oktatás során olyan lényeges az IKTs szemléltetés, hogy ezek nélkül az elméleti 

órák megtartása gyakorlatilag lehetetlen. Rengeteg anyag és talán még több módszer elérhető, de 

nem szabad túlzásba esnünk. A technika, a látvány önmagában mit sem ér, a magyarázat, az elemző 

gondolkodás, a kreativitás az, ami feltárja az IKTeszközökben rejlő lehetőségeket. 

A tapasztalat azt mutatja, minél alapvetőbb, minél fontosabb egyegy információ, annál inkább 

érdemesebb egyszerű indukciós anyagokat használni, hogy a körítés ne vonja el a figyelmet az új 

ismeretről. Például a kerttervezés oktatása során a homorú téralakítás fogalmát szerencsésebb egy 

egyszerű táblarajzzal szemléltetni. Ha ez bejutott, bevésődött, akkor lehet továbblépni, mondjuk egy 

fénykép elemzéséhez, azon megvizsgálva a térszerkezetet, a térfalakat. Ha már ezen is egyértelmű a 

tanulóknak, hogy mit kell figyelniük, akkor következhet egy film, ami összetettebb: bemutat például 

egy konkrét, történeti kertet, annak jellemző térkapcsolataival, téralakításával. 

A különböző prezentációs szoftverekkel (Power Point, Prezi) készült, az életkori sajátosságokat 

figyelembe vevő, animált táblavázlatok a tanítás bármelyik területén jól használhatók. Az eszközöket, 

anyagokat, de legfőképp a növényeket legegyszerűbben diaképekkel lehet szemléltetni. A 

növényismeret, a kerttechnika, a kerttervezés, a műszaki ismeretek és a geodézia alapozása tehát 

erre a lehetőségre épül. A bonyolultabb folyamatoknál, technológiáknál (pl. fenntartó metszés, 

burkolatok építése, motorfűrészek karbantartása) megjelennek a folyamatábrák, animációk, a néhány 

másodperces vagy néhány perces kisfilmek. A kerttechnika, a műszaki ismeretek, a geodézia, de a 

kertfenntartás munkalépései is jól taníthatók tehát rövidfilmek segítségével. Végtelen számú amatőr 

és profi anyag található a videó megosztó portálokon, a hivatalos oktatási segédletek pedig jól 

használhatók internet kapcsolat nélkül is. A munkafolyamatok lépései között érdemes megállítanunk a 

filmet, megbeszélnünk, mit is láttunk, mire kellett odafigyelni, mi az, amit megértettek a tanulók, és mi 

az, amit esetleg nem. A kevésbé motiváló, kicsit "szárazabbnak" tartott tantárgyak is földobhatók az 

IKTeszközök segítségével. Egy munkavédelmi témakör például lényegesen izgalmasabbá válik a 

balesetek drámai hangulatának megjelenítésével, és az is biztos, hogy mélyebbre bevésődnek az 

ilyen szemléltetéssel kiegészített munkavédelmi szabályok, előírások.  

A kerttörténet tantárgy sok konkrét történelmi kerttel foglalkozik. Ezeket remekül be lehet mutatni 

hosszabb videó filmekkel, vagy akár 3Ds, a világhálón elérhető "kerti sétákkal". A kerttervezés 

témakör számítógépes szakrajz című tantárgya néhány tervezői szoftver (pl. a Nemetschek Allplan, az 

Autocad) alkalmazására készít föl. A közös, órai munka során elengedhetetlen az interaktív tábla, a 

számítógép terem használata. A szakma több területét is átfogó Technikusi Dolgozat pedig 

informatikai keretek közé helyezi a tanulók szaktudását. Ez az önálló munka a szövegszerkesztő, a 

táblázatkezelő, a kerttervező, illetve bármilyen egyéb szoftver alkalmazását feltételezheti. 

A most középiskolás korosztály már beleszületett az infokommunikációs eszközök használatába, 

azokat teljes természetességgel használják életük minden területén. Sokan komoly függőségi 

viszonyban élnek. Ennek tudatában érdemes olyan önálló feladatokra buzdítani őket, amelyek során a 

szakmailag fontosnak tartott információkhoz a multimédiás eszközeikkel juthatnak el. Készíthetnek 

például kór és kárkép gyűjteményt (prezentációt) a világhálón föllelhető képekből, keresgélhetik 

egyegy termék leginkább kedvezőbb árú beszerzési forrását, megtalálhatják egy adott növényvédelmi 

problémára a legjobb készítményt, tervezhetnek városokat, parkokat valamelyik online stratégiai 

játékkal. Sajnos a figyelemterjedelmük viszonylag rövid, emiatt (eleinte) érdemes könnyebben 

megoldható, néhány pillanat alatt eredményt hozó feladatokat adnunk, és ezek után, szépen lassan 

növelve a célzott feladatra szánt időt, bonyolíthatjuk, nehezíthetjük a dolgukat.  

Az infokommunikációs eszközök használatára szinte végtelen lehetőség adódik az oktatásban. 

Alkalmazásuk fejleszti a pedagógus, a tanuló, a szakember problémamegoldó képességét és a 

kreativitást. Éljünk tehát minél többször ezzel a lehetőséggel, de ne feledkezzünk meg róla, hogy az 

emberi gondolkodást, a személyiségközpontú oktatás derűs légkörét nem pótolhatja a legbonyolultabb 

számítógép, a legütősebb indukciós anyag sem. 
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6.1. Bevezetés 

A szakmai tantárgyak tanítási módszertanának oktatása azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelöltek 

szaktantárgyi, pedagógiai és pszichológiai ismereteikre alapozva elsajátítsák a szakmájukhoz 

kapcsolódó legfontosabb tantárgyak hatékony tanításához szükséges ismereteket. Ezen belül meg 

kell, hogy ismerjék a pedagógiai, didaktikai törvényszerűségeknek egy-egy tantárgy tanításában 

érvényesülő sajátosságait, a tananyag-kiválasztásának és elrendezésének, illetve a folyamat 

megtervezésének és a tananyag feldolgozásának az illető tantárgyra vonatkozó metodikai és 

szervezési problémáit. A módszertani ismeretek birtoklása tehát – kellő gyakorlat megszerzése után - 

lehetőséget ad az adott tantárgyak eredményes tanítására. 

A szaktantárgyak tanításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése mellett 

olyan ismeretek abszolválása is szükséges, amelyek a didaktikához szorosan kapcsolódva, arra 

mintegy ráépülve hidat vernek az oktatáselmélet és a konkrét, valóságos tanulásszervezés közé, 

átvezetik a hallgatókat az elméletből a gyakorlat világába.  

Az általános módszertan lehetőséget ad annak felismerésére, hogy a didaktikai törvényszerűségek 

általában hogyan jelentkeznek valóságos pedagógiai szituációkban. A tanárjelöltek elméletben - még 

általánosságban - megismerik a szakmai tantárgyak eredményes középiskolai tanításához szükséges 

módszertani eszköztárat. Megismerkednek a tantárgyak tanítása-tanulása során jelentkező általános 

pedagógiai és didaktikai összefüggésekkel, ily módon válnak számukra érthetővé a didaktika általános 

megállapításai az általánostól eltérő helyzetekben. A tantárgy a tanítási-tanulási folyamatban meglévő 

didaktikai összefüggések feltárásával megkönnyíti a későbbi operatív tanári munkát, a folyamat 

tudatos megtervezését, megszervezését és lebonyolítását. Tipikus pedagógiai szituációk 

bemutatásával felkészíti a tanárokat a stratégiai és a taktikai döntéseik meghozatalára. 

A szakmódszertan tantárgy elsajátítása magában hordozza a tényleges tanári munka sikeres 

elvégzésének lehetőségét, egy konkrét tantárgy eredményes tanítását. A szakmódszertan – 

természetesen az általános módszertanban feldolgozottakra támaszkodva – olyan tananyagok 

tanítására, olyan helyzetek megoldására készít fel, amelyek már konkrét, az általánostól eltérő, 

sajátos szakmai szituációkban jelennek meg.  

A szakmódszertan eszerint nem csupán a didaktika és a neveléselmélet megállapításainak az illető 

tantárgy tanítására való puszta alkalmazása, hanem feltár olyan problémákat is, amelyek annyira 

sajátosak, hogy az oktatás és nevelés elméletében nem tükröződhetnek, mert éppen nagymértékben 

speciális voltuk miatt nem általánosíthatók. 

A szaktárgyi módszertan ugyanakkor nem csupán valamely tantárgy tanításának fogásait, 

"technológiáját" jelenti, hanem a tantárgy tanításával kapcsolatos valamennyi oktatási, képzési, 

nevelési probléma szisztematikus tárgyalását az alapoktól kezdve. Feladata annak vizsgálata, hogyan 

lehet a korszerű szaktantárgyi tartalom pedagógiai transzformációját eredményesen megvalósítani. A 

módszertani tevékenység hatékonysága azon mérhető le, hogy a tanár a pedagógiai ismereteket 

mennyire adekvát szakmai közegbe helyezte, mennyire szemléletes és reprezentatív példákon 

mutatta be. 

 

A fentiekből kitűnik, hogy a szakmódszertannak minden olyan kérdéssel foglalkoznia kell, amellyel 

az általános didaktika foglakozik, de speciális, szaktárgyi szempontból. Másrészt a 

szakmódszertannak - a korszerű általános didaktika nevelésközpontúságához hasonlóan - a tanulók 

fejlődésének, nevelésének általános összefüggéseibe kell beágyaznia a maga speciális 

kérdésfeltevéseit. A szakmódszertan ily módon minősíthető "különös didaktikának, "különös 

pedagógiának", azaz szaktárgyi pedagógiának. 

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy az általános módszertan és a szakmódszertan tantárgyak 

logikus egymásra épülése, a két tantárgy tananyagának együttes, integrált alkalmazása az 

eredményes szaktanári munka egyik fő pillére. 

Még egy fontos megjegyzés: ez a tankönyv is szükségszerűen a múlthoz, a már meglévőhöz és 

visszaigazolthoz nyúl vissza. Azokhoz az anyagokhoz, amelyek elméletben és gyakorlatban egyaránt 

kiállták az idő próbáját, és ha nem is tekinthetők örök érvényűnek, létezésük és a köztudatba való 

átvitelük meghatározó lehet egy korszak gondolkodása számára. A jegyzetben egyértelmű a 
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klasszikus didaktika hatása a diszciplináris kapcsolatok kiemelésére, a témafeldolgozás 

koncepciójára, a tartalomra és a struktúrákban meglévő klasszikus logikai összefüggésekre. 

Ugyanakkor a Magyarországon ma még szokatlan, részben teljesen új szakképzési gyakorlat, részben 

évtizedek óta nem emlegetett és főleg nem gyakorolt pedagógiai-módszertani felfogások is 

megjelennek ebben a jegyzetben. Régi és új ötvözete - nincs ebben semmi szokatlan, talán csak 

annyi, hogy a régi, a már visszaigazolt, hagyományokkal bíró és klasszikus didaktikán nyugvó 

tananyag ideológiai hámjától megfosztva, egy újabb, korszerűbb szakmai szemlélettel átitatva kerül a 

hallgató elé. 
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6.2. A mezőgazdasági gépészet sajátosságai 

 

6.2.1. A mezőgazdasági gépészet elhelyezkedése a tudományok rendszerében 

 

A mezőgazdasági géptan tudomány lényegében határtudomány, amely a géptan-tudomány és az 

agrártudomány érintkezési felületét fedi le, oly módon, hogy az általános géptanra ráépülve az alap-

tudományok (fizika, matematika, kémia, biológia, stb.) törvényszerűségeit egy sajátos 

megközelítésben, a géptan és az agrártudomány által együttesen meghatározott követelmények 

szerint jeleníti meg. Úgy is mondhatjuk, hogy a természettudományok által felismert 

törvényszerűségek sajátos közegben történő megjelenítéséről van szó, ahol a sajátos közeg a két, 

egymásba fonódó diszciplína: a géptan-tudomány és az agrártudomány. 

A mezőgazdasági géptan tudomány, mint alkalmazott tudomány jelenik meg, és a gépészeti 

tantárgyak alapját képezi. A gépészeti tantárgyak a tudományból leképezett, tartalmakat, struktúrákat 

jelenítenek meg. Ezek a tartalmak már a didaktika törvényszerűségei figyelembe vételével vannak 

meghatározva, tehát figyelembe veszik a tanítási-tanulási folyamat általános törvényszerűségeit, azt a 

tartalmi területet, aminek az ismerete a szakma gyakorlásához feltétlenül szükséges, illetve a tanulók 

életkori sajátosságait. A tartalmi struktúra kialakítása mellett a követelmények is utalnak ezekre a 

szempontokra. 

A mezőgazdasági géptan tudomány tárgya a mezőgazdasági termelés során alkalmazott 

eszközök, gépek üzemeltetési folyamata, illetve az ezzel összefüggő géptani, gépesítési fogalmak, 

szabályok, törvényszerűségek feltárása és alkalmazása. Az üzemeltetés a tényleges, konkrét, adott 

mezőgazdasági termék előállítására irányuló termelési folyamattal hozható közvetlen kapcsolatba. 

Ugyanakkor a mezőgazdasági gépész szakembernek szüksége van olyan ismeretekre is, melyek az 

üzemeltetés minden munkafolyamatát tudatossá teszik, ennek pedig része kell, hogy legyen a 

technológiában alkalmazott gépek, berendezések megismerése. 

 

A fentiek alapján a mezőgazdasági géptan tudománynak alapvetően kétféle megközelítése 

lehetséges: 

 Technikai (géptani) szemléletű megközelítés, amelynek alapját a fizikai törvényszerűségek 

képezik. A technikai szemlélet ezeket a fizikai alapfogalmakat, törvényeket, szabályokat 

konkrét kapcsolatba hozza a mezőgazdasági termeléssel. A munkafolyamatokban részt vevő 

gépek, berendezések szerkezeti felépítését, működését a fizika törvényei határozzák meg. A 

fizikai jelenségek, folyamatok sajátos környezetben jelennek meg, tehát a berendezések 

működése magán hordozza az adott folyamat sajátosságait. Elsősorban a mezőgazdasági 

energiaforrásokkal, valamint a gépelemekkel foglalkozik. Kimondhatjuk tehát, hogy a technikai 

elv szerint a tanítás-tanulás folyamatát a gép, berendezés jellegzetes szerkezeti tartalmának 

dominanciája határozza meg. Ez esetben a gép, berendezés szerkezeti megismerése 

elsődleges, a munkavégzéssel kapcsolatos tananyag alárendelt szerepet játszik. 

 Technológiai (gépesítési) szemléletű megközelítés, amely a különféle munkaeszközök, 

gépek, berendezések, technológiák, géprendszerek működtetésének területe, azoknak a 

termesztés- és tartástechnológiákban betöltött szerepe. A munkamódszer elv szerint tehát az 

oktatás során a gép, berendezés munkafunkciója kerül előtérbe, és csak annyi szerkezeti 

ismeretanyag tanítása indokolt, amennyi a munkafunkció teljes megismerése érdekében 

feltétlenül szükséges. 

 

A gépészeti tantárgyak tanítási-tanulási folyamatában a különféle mezőgazdasági gépek tanítása 

során sajátos vonás, hogy a tanítási folyamat nem tisztán technikai elvű és nem tisztán technológiai 

elvű, hanem a kettő sajátos keveréke, mivel a mezőgazdasági szakképzésben a gépek, berendezések 

megismerése valamilyen munkatevékenység (talajművelés, vetés, növényápolás, növényvédelem, 
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stb.) elvégzése érdekében történik, a tevékenységek elvégzése azonban igényli a technikai jellegű 

megközelítést is. 

 

A technikai kontra technológiai elv problémáját összegezve elmondhatjuk, hogy a gépészeti 

tantárgyak egy része általánosnak tekinthető, míg a másik része alapvetően szakmai kötődésű. 

 Az általános gépészeti tantárgyak jellemzője, hogy tartalmuk nemcsak a mezőgazdasági 

gépek vonatkozásában, hanem bármely más gépészeti területen tanítható, illetve 

alkalmazható. Ilyen tantárgyak például a Szakmai alapozó ismeretek; a Gépészeti 

alapismeretek; az Anyagismeret; a Géprajz, gépelemek; Mechanika; az Általános 

gépszerkezettan. Ezek a tartalmak többféle termelési folyamat technológiájához köthetők, 

mivel általános technikai tartalmakat hordoznak. Példaként: a golyóscsapágy egy 

mezőgazdasági gépbe beépítve, egy élelmiszeripari gépbe szerelve, vagy egy nyomatékváltó 

mű tengelyének megtámasztása során is ugyanazt a feladatot látja el, ugyanolyan 

jellemzőkkel bír. 

 A gépészeti tantárgyak másik része már speciális tartalmakat mutat fel. Ezek egy-egy konkrét 

szakterületeken megjelenő gépekkel foglalkoznak, azok sajátos, más területen alkalmazott 

gépektől eltérő tulajdonságait tárják fel. A mezőgazdasági termelési folyamat egyes 

munkafolyamataiban az alkalmazott gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működése 

más területek gépeitől lényegesen eltérnek, csak az adott szakterületre jellemző 

adottságokkal rendelkeznek. Lényegük, hogy ezek a gépek a szerkezeti felépítésükben a 

funkcióhoz és az ezt támogató működési elvhez igazodnak. Működésük általános 

természettudományi – fizikai, kémiai – törvényszerűségeken alapulnak, de ezek a 

törvényszerűségek egy, az általánostól eltérő konkrét közegben jelennek meg. Ilyen tantárgy 

például az Agrárműszaki erőgépek, a Mezőgazdasági munkagépek, a Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése. 

 

6.2.2. A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak a mezőgazdasági szakmacsoporthoz tartozó 

szakképesítésekben 

A szakképesítésekben megjelenő gépészeti tantárgyak megalkotása és a szakképesítések 

tananyagába történő beintegrálása tudatos és rendkívül körültekintő munka eredménye. A kiindulási 

alap, hogy a gépek a mezőgazdaságban a technológia szerves részét képezik, attól 

elválaszthatatlanok. A fő cél mezőgazdasági termékek előállítása – ennek megfelelően a gépészeti 

tantárgyak tartalmát, képzési szintjét, követelményrendszerét ezzel összhangban kell megalkotni. 

Egyrészt olyan szakemberek képzésének optimális körülményeit kell kidolgozni, akik képesek a 

mezőgazdasági termelésben alkalmazott gépek célirányos és biztonságos üzemeltetésére, 

karbantartására és javítására. Másrészt azonban tény, hogy a munkaerő-piaci igények változnak, így 

célszerű, ha a képzés tartalmának kialakításában ezt is figyelembe vesszük. A mezőgazdasági 

szakmacsoportban bizonyítványt szerzett, de a szakterületet esetleg elhagyó, más irányba aspiráló 

szakember a korábban megszerzett gépészeti ismereteivel, képességeivel és készségeivel más 

szakterületeken is meg kell, hogy állja a helyét – a tantárgy-struktúrának és a felkészítési munkának 

ezt biztosítania kell. E probléma megoldását célozza e jegyzet 1. fejezetében tett utalás (ld. 7. oldal), 

mely szerint a gépészeti tantárgyak egy része általánosnak tekinthető, míg a másik része alapvetően 

szakmai kötődésű. 

A lényeg, hogy egyrészt biztosítani kell a tananyag célirányos elosztását, másrészt a kialakított 

tantárgyak külső és belső kapcsolatrendszerének működését. E kapcsolatrendszer kiaknázásának 

lehetősége az úgynevezett koncentráció. A koncentráció, mint fontos didaktikai alapelv teszi lehetővé 

azt, hogy a tárgyakat, jelenségeket, folyamatokat ne elszigetelten, hanem egymással, más tárgyakkal, 

jelenségekkel és folyamatokkal összefüggésben vizsgáljuk. A koncentráció során keressük az egyes 

tantárgyak, az elmélet és a gyakorlat, illetve a tantárgyakon belül az egyes témák közötti átfedéseket, 

összefüggéseket, kapcsolódási lehetőségeket.  Alkalmazásának eredményeként a tantárgyakban, 

témákban "elkülönített", de egymással összefüggő ismeretek a tanulókban egységes egésszé állnak 
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össze, rendszert alkotnak. A koncentráció tudatos és megtervezett alkalmazása tehát kettős 

eredménnyel jár: egyrészt az adott lehetőség kiaknázásával időt takaríthatunk meg, mivel korábban, 

más tárgyban vagy témában már feldolgozott tananyagrészeket nem kell újra megtanítanunk, 

másrészt lehetővé teszi az összefüggések meglátását, a rendszerben gondolkodást. 

Ha a jelenleg érvényes OKJ-t vizsgáljuk, látható, hogy a mezőgazdasági szakmacsoporthoz 54 

szakképesítés tartozik. A szakképesítések közül 19 rész-szakképesítés, 19 szakképesítés és 16 

szakképesítés-ráépülés.
1
 (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) 

 

Az említett szakképesítésekben a mezőgazdasági gépészeti tantárgyak megoszlását a 7. táblázat 

mutatja be. 

                                                           
1
 (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről) 
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7. táblázat. Mezőgazdasági gépészeti tantárgyak az OKJ-ban szereplő, mezőgazdasági szakmacsoporthoz tartozó szakképesítésekben
2
 

Szakképesítés 
azonosító 

száma 

Szakképesítés 
megnevezése 

Modul 
azonosító 

száma 
Megnevezése Tantárgy 

Óraszám 

Elm. Gyak. 

31 621 01 Állatgondozó 11000-12 Mezőgazdasági géptan 
Műszaki ismeretek 213  

Műszaki ismeretek gyakorlat  462 

54 621 01 
Állattenyésztő 

és állategészségügyi 
technikus 

10957-12 
 

Állattenyésztés és 
állategészségügy műszaki 

alapjai 

Műszaki ismeretek 32  

Műszaki gyakorlat  48 

31 621 02 Aranykalászos gazda 11000-12 Mezőgazdasági géptan 
Műszaki ismeretek 71  

Műszaki ismeretek gyakorlat  213 

54 623 01 
 

54 521 02 

Erdészeti és vadgazdálkodási 
technikus 

Erdészeti gépésztechnikus 

10966-12 
Erdészeti és vadgazdálkodási 

alapismeretek 

Műszaki alapismeretek 180  

Erdészeti és vadgazdálkodási 
alapismeretek gyakorlatok 

Műszaki alapismeretek gyakorlat 
(nem önálló tantárgy) 

 216 

10971-12 Erdőgazdasági géptan Géptan 48 32 

34 623 01 
 

31 623 01 

Erdészeti szakmunkás 
 

Fakitermelő 

 
10984-12 

 
 

Erő- és munkagépek, 
faanyagmozgatás 

Műszaki/Közlekedési ismeretek 36/36  

Erő- és munkagéptan, 
faanyagmozgatás 

260  

Géptani és anyagmozgatási 
gyakorlatok 

 328 

34 621 01 Gazda 11000-12 Mezőgazdasági géptan Műszaki ismeretek   126 288 

34 521 08 Mezőgazdasági gépész 

11044-12 Mezőgazdasági munkagépek Mezőgazdasági munkagépek 204 408 

11045-12 
Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése 

Szakmai számítások 36  

Mezőgazdasági gépek 
üzemeltetése 

 408 

11046-12 Erőgépek Mezőgazdasági erőgépek 174 330 

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok Szakmai alapozó ismeretek 72 216 

                                                           
2
 Forrás: Szakiskolai és szakközépiskolai szakképesítések kerettantervei, mezőgazdasági szakmacsoport 
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54 521 05 
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

10925-12  Agrárműszaki alapok 

Géprajz, gépelemek, 
mechanika 

158  

Anyagismeret 36  

Agrárműszaki alapok gyakorlat  282 

10975-12  Agrárműszaki erőforrások Agrárműszaki erőgépek 122  

11049-12 
Mezőgazdasági termelés 

gépei 
Mezőgazdasági munkagépek 136 99 

11050-12  
Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban 
Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése 
64 140 

35 521 02 
 

Mezőgazdasági gépjavító 

11079-12 
Mezőgazdasági gépjavítási 

alapok 
Gépjavítási alapismeretek 112 192 

11080-12 Javítástechnológiai feladatok Javítástechnológia 128 192 

11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása Agrárgazdasági gépek javítása 160 224 

21 621 02 Mezőgazdasági munkás 11000-12 Mezőgazdasági géptan Műszaki ismeretek   107 248 

54 621 02 Mezőgazdasági technikus 11052-12 
Gépüzemeltetés és 

karbantartás 
Géptan 64   96 

55 621 02 
Növényvédelmi 
szaktechnikus 

11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása 

Növényvédőszer kijuttatása 32  

Növényvédőszer kijuttatása 
gyakorlat 

A növényvédelem gépeinek 
működtetése, karbantartása 

(nem önálló tantárgy) 

 70 
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6.2.3. Kapcsolat a közismereti és más szakmai tantárgyakkal 

A gépészeti tantárgyak tanítása az adott szakma képzési folyamatának része. Ennek oka, hogy 

szoros kapcsolatban vannak egyrészt az alapozó természettudományos tantárgyakkal, másrészt az 

elsajátításuk más szakmai tárgyakkal kapcsolatos ismereteket is igényel. 

 

A) A gépészeti tantárgyaknak a közismereti tantárgyakkal való kapcsolatát meghatározó módon a 

természettudományos tantárgyakhoz való kapcsolódás jelenti, de az alkalmazott tudományos 

tantárgyakhoz való kapcsolat is fontos. 

 Alapvető a kapcsolat a fizikával, illetve a fizikai jellegű tantárgyakkal, és azok tartalmával 

(mechanika, kinematika, kinetika, lengéstan). A gépészeti tantárgyakban lényegében a fizikai 

folyamatok, törvényszerűségek, törvények jelennek meg, de egy, az általánostól eltérő, 

speciális szakmai közegben. A fizika segít a gépek működésének megismerésében, a 

szerkezeti felépítés és a működés közötti kapcsolat megértésében. Például a belsőégésű 

motor dugattyújának alternáló mozgása, a két holtpont közötti sebesség-változás, a 

nyomásviszonyok alakulása az égéstérben a változó térfogat hatására, Bernoulli tételének 

érvényesülése a hidraulikus rendszerekben, vagy a röpsúlyos tengelykapcsoló működése – 

egyértelműen fizikai alapú jelenségek. 

 Ugyancsak fontos a tárgyak tartalmának kapcsolata a kémiával. Példaként hozhatók: a 

fékfolyadék lényegi tulajdonságai és annak összetétele közötti összefüggés, a súrlódás és a 

kenés folyamata, az akkumulátorban a töltés és a kisülés közben lezajló folyamatok, a 

növényvédő géppel kijuttatott szerek hatása a növényzetre, a környezetre és magára a gépre; 

vagy a gépek használata során fellépő kopásjelenségek, korrózió, stb. 

 Meg kell még említeni a matematikával való kapcsolat jelentőségét. A mezőgazdasági gépek 

pontos beállítása és hatékony, gazdaságos üzemeltetése számos olyan szakmai számítást 

vet fel, melyeket a végzett szakembereknek el kell tudniuk végezni. Ehhez egy általános 

matematikai szemléletre, ezen belül legalább az aritmetikai műveletek készség szintű 

alkalmazására van szükség. 

 

B) A szakmai tantárgyakkal való kapcsolat elemzésekor mindenképpen meg kell említeni a 

termesztés- és tartástechnológiát feldolgozó tantárgyakkal való kapcsolatot. Ez az alábbiakkal 

indokolható: a szakmai képzés tartalmának, ezen belül a gépészeti tantárgyak tartalmának 

meghatározása nem lehet önkényes, ahhoz a mezőgazdasági termelési folyamatok elemzése is 

szükséges. A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak tartalma az adott szakmai képzést folytató 

iskola képzési tartalmának része, attól nem elválasztható. A gépek egy-egy mezőgazdasági 

termék előállítása érdekében tudatosan megszervezett és irányított termelési folyamat, 

technológia lényeges részeit képezik. A gépek pontos beállítása, hatékony üzemeltetése – 

szerkezeti felépítésük, működésük ismerete mellett – mindenképpen igényli az adott termelési 

folyamatban elfoglalt helyük megismerését. Hatékony üzemeltetési tevékenységet csak a teljes 

termesztéstechnológiát alaposan ismerő szakember képes végezni. Ez a megállapítás egyben azt 

is jelenti, hogy a gépészeti tantárgyak tartalmának kibontása nem csupán technikai, szerkezettani, 

hanem technológiai szemléletű is egyben. Ehhez pedig a termesztés- vagy tartástechnológiát 

feldolgozó tantárgyakkal folyamatos kapcsolatot kell tartani, ami a szakmai tantárgyak közötti 

koncentráció erősítését kell, hogy jelentse. 

Példaként említhetjük a szakiskolai képzésben a Mezőgazdasági gépész szakképesítést, ahol 

az alábbi tantárgyakkal kell kapcsolatot tartani ahhoz, hogy a gépészetet eredményesen tanítsuk: 

Mezőgazdasági- és gazdálkodási ismeretek (kiemelten a Növénytermesztési alapismeretek, 

Szántóföldi növények termesztése, Állattenyésztési ismeretek, Gazdálkodási ismeretek 

témakörök), Munka-, tűz- és környezetvédelem. Ugyanígy említhető a Gazda szakképesítés, ahol 

az Állattartás, a Növénytermesztés, a Kertészet, a Kiegészítő tevékenységek és bizonyos 

szempontból a Gazdálkodási ismeretek tantárgyak. 
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Ugyanígy a szakközépiskolai képzésben példaként említhető a Mezőgazdasági 

gépésztechnikus szakképesítés, ahol a Mezőgazdasági ismeretek tantárggyal és annak 

témaköreivel (Növények életműködése, környezete; Talajtan, talajművelés, trágyázás; Vetés, 

ültetés, növényápolás; Betakarítás, termesztési módok; Fontosabb haszonállatok jellemzői) való 

kapcsolatteremtés és tartás fontos az eredményes oktatás szempontjából. 

 

6.2.4. A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak sajátosságai 

Egy tantárgy sajátosságainak meghatározását és elemzését nagymértékben befolyásolja annak az 

adott szakmának a tanítási célja, amelyben a tantárgy szerepel. Ha például a gépek tanítása 

szerkesztési, tervezési tevékenység megalapozását szolgáló szakmai képzés során valósul meg, 

akkor természetes, hogy kiemelt szerepet kap a sajátosságok között a vizualitás, a térszemlélet 

igénye és képessége, a tér elképzelésének, a térlátásnak, a síkból térbe és viszont történő 

transzformáció elvégzésének képessége.  

A tudományból képzett gépészeti tantárgyak – a különböző tantárgyi elnevezésektől függetlenül – 

az alábbi olyan fő sajátosságokkal bírnak, amelyek kihatással vannak az általános módszertan 

törvényszerűségeinek, tételeinek alkalmazására, részben befolyásolják, részben megváltoztatják 

azokat: 

 

a) A mezőgazdasági gépészet a termelési, tartási folyamatokban elvégzendő munkafolyamatok, 

műveletek során alkalmazott gépek üzemeltetésével, az üzemeltetés törvényszerűségeivel, 

szabályaival, feltételeivel foglalkozik, ami igényli az alkalmazott gépek alapos megismerését. A 

mezőgazdasági géptan sajátosságait ezért főképpen a mezőgazdaságban végzett munkák 

szemszögéből közelíthetjük. Ha abból indulunk ki, hogy bármely tudatosan tervezett és szervezett 

mezőgazdasági termelési folyamatban a gépek alapvető szerepe a kézi munka megkönnyítése, a 

munkafolyamatok, műveletek mennyiségi és minőségi szempontból megfelelő elvégzése 

elsősorban a gépek által, akkor egyértelmű, hogy a legfontosabb két szempont: 

• a termelés érdekében végzett üzemeltetés, és  

• az esetleges meghibásodások elhárítása, a gépjavítás. 

 

Akár gépjavítás, akár gépüzemeltetés a fő cél, nem kerülhetők meg a gépészet olyan területei, 

melyek alapot adnak a gépek működésének megértéséhez, azoknak az ok-okozati 

összefüggéseknek a belátásához, amelyek akár a gépjavítás, akár az üzemeltetés során 

meghatározók. E területek is igénylik a vizualitást, a térképzeletet, a tárgyak térbeli alakjának és 

elhelyezkedésének elképzelését, továbbá a tárgyak tulajdonságainak ismerete mellett a 

tárgyakkal végzett cselekvés képességét. 

Ugyanakkor például a mezőgazdasági gépek üzemeltetésével foglalkozó szakemberek 

képzése során rendkívüli jelentőségű a fizikai törvényszerűségek sajátos, technikai szemléletű 

megközelítésének a képessége, ehhez pedig a gépek üzemelése közben lezajló fizikai 

jelenségek, törvényszerűségek felismeréséhez és tudatosításához szükséges képességek 

kimunkálása. Természetes, hogy ilyen jellegű képzésnél is fontos a térszemlélet és a térképzelet. 

A tárgyak, berendezések üzemeltetése kívánja a működés megértését. Ehhez azonban nem 

elég a működési elveknek tankönyvi ábrák, szemléltető anyagok alapján történő megértése, 

hanem a megértésben nagy szerepet játszik az egyes szerkezeti elemek kapcsolatának 

felismerése, azok egymáshoz való viszonyának értelmezése, a térbeli elhelyezésük és a funkció 

közötti összefüggés megértése. PÉLDA: Egy egyszerű kérdés: Miért olyan egy belsőégésű motor 

formai kialakítása, amilyent általában látunk? A válasz: az elemek kialakítása és elrendezése 

ebben a formában a legoptimálisabb a működés szempontjából.  

Beláthatjuk, hogy a reproduktív térképzelet mellett döntő fontosságú a gondolkodás, ezen 

belül a képi és a fogalmi gondolkodás, illetve ezek bonyolult kapcsolatai. Most csak 

leegyszerűsítve:  

 



 

96 
 

A konkrét – képi – gondolkodás jellemzője, hogy nem szakad el a valóságos, konkrét érzékszervi 

részektől. A képi gondolkodás során a dolgok lényegének, az összefüggések feltárásának három 

fázisa különböztethető meg: 

• a térbeli helyzet (forma) feltárása; 

• a szerkezeti összefüggések megértése (egész-rész, részek kölcsönös viszonya); 

• az okok és a következmények láncolatba foglalása. 

 

Az absztrakt – fogalmi, elvont – gondolkodás elvont fogalmakkal, szimbólumokkal történik. Az 

ember képes az érzékelést, észlelést meghaladó módon is értelmezni a világot, az általa alkotott 

absztrakciók vagy fogalmak segítségével ki tudja deríteni a jelenségeket meghatározó 

szabályokat, és a szabályok alkalmazásával új, sokszor absztrakt, elvont világot képes felépíteni, 

amely addig van érvényben, amíg van, aki ezeket az absztrakciókat osztja és támogatja, illetve 

ameddig ezekre az ember fennmaradásához szükség van. (hu.wikipedia.org, 2015) Az absztrakt 

gondolkodás tehát fogalmi gondolkodás, amely fogalmakon vagy változókon végez műveleteket, 

nem pedig konkrét tárgyakra, személyekre, eseményekre stb. irányul. Kiemelkedő szerepe van az 

elvek felismerésében és alkalmazásában. (Tóth Béláné, 1996.) 

 

A gépészeti tantárgyak tananyagának megismerésében és elsajátításában mindkettőnek 

kiemelt szerepe van. A szakma tanulásának kezdetén a térelképzelést az érzékelés, elsősorban a 

látás és a tapintás segíti, míg később elmondás vagy leírás alapján, a valóság érzékelése nélkül is 

fel tudjuk ismerni, el tudjuk helyezni a szóban forgó tárgyat. 

A képi és a fogalmi gondolkodás szükségessége a gépészet tanítási folyamatában a logikai 

műveletek elvégzésének, illetve az ahhoz szükséges képességek meglétének problémáját veti fel. 

Nem vitatható, hogy a gondolkodási műveletek – analízis, szintézis, absztrahálás, 

összehasonlítás, összefüggés felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés, 

analógia – megléte milyen fontos a gépészeti tantárgyak megismerési folyamatában. Ezekhez 

szükséges az irányított gondolkodási képességek – logikai-algoritmikus képességek, 

ítéletalkotás, következtetés, fogalomalkotás, problémamegoldó képességek, elemi képességek, 

távoli asszociáció, eredetiség, gazdaságosság és könnyedség, rugalmasság, összetett 

képességek, megértés, értékelés-bírálat, választás-döntés, továbbá a nem irányított 

(asszociatív) gondolkodási képességek – megléte. (fejlesztok.hu, 2015) 

 

b) A gépészeti tantárgyak tartalma egzakt. A gépek, berendezések anyaga, méretei, felépítése, 

működése, beállítása, üzemeltetése, karbantartása, stb. valóságos, mérhető, megmutatható. A 

tárgy ezen sajátossága tehát lehetővé teszi a folyamatos, valósághű oktatást. A kapcsolódó 

diszciplínák - kémia (pl. metallográfia), fizika (pl. mechanika, kinematika, kinetika) olyan 

tudományok, amelyek a természet törvényszerűségeit tárják fel, tehát tételeik bizonyítottak. A 

géptan tantárgy tanításában az elméleti hátteret a természettudományos tantárgyakkal való külső 

kapcsolatrendszer feltárása, vagyis a folyamatos tantárgyi koncentráció adja. Jellemző, hogy ezek 

a mechanikai, fizikai, kémiai, termodinamikai és egyéb alapfogalmak a tananyag feldolgozása 

során már nem önmagukban jelentkeznek. A géptan tantárgyban ezek az elemek többek között 

már gépek működésében, felépítésében is realizálódnak (pl. belsőégésű motorok működése; 

nyomatékátviteli rendszerek; stb.). A didaktikai feladatok, illetve oktatási mozzanatok − motiváció, 

indukciósanyag-gyűjtés és -nyújtás, elemzés, általánosítás, megszilárdítás, gyakorlati alkalmazás, 

stb. − a tárgy egzakt volta miatt egyszerűbben elvégezhetők, megvalósíthatók. Különösen az új 

ismeretek feldolgozásának első mozzanata, a tényanyag-nyújtás válik könnyebbé, mert a valóság 

közvetlen megismerése pontosabb emlékképek, képzeleti képek "lehívását" teszi lehetővé. 

Az egzakt tananyag segítségével lehetővé válik a tanítási-tanulási folyamat során a fogalmak 

közötti összefüggések többoldalú megközelítése, illetve feltárása. Lehetővé válik a valósághű 

szemléltetés, a szemléletesség elvének maradéktalan betartása. 

 

c) A gépészeti tantárgyak tananyaga magában hordozza a fogalmak szervezettségének, logikusan 

szervezett rendszerbe illesztésének lehetőségét, ily módon megfelel a rendszeresség elvének. A 
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tantárgy anyagának tanítása az anyag fogalmából indul ki, innen jut el a gépekhez, majd a gépek 

termesztéstechnológiába illesztéséhez, azoknak a mezőgazdasági termelésben betöltött valós 

szerepéhez. A tananyag felépítése tehát logikus, az egyszerűtől halad a bonyolult, a könnyebbtől 

a nehezebb felé, ily módon megfelel a fokozatosság elvének, mint didaktikai alapelvnek is. A 

tananyag logikája az alábbi módon követi a fokozatosságot: anyag fogalma → anyagismeret → 

gépelemek → gépelem, részegység, fődarab, gép fogalmak → egyszerű gépek → gépcsoportok 

→ gépcsoportok üzemeltetése → termesztés- vagy tartástechnológiába illesztés. E logikai 

rendszer szerint az egyes lépcsők az előzőekre épülnek, ugyanakkor előkészítik a következő 

lépcső tárgyalását. Ily módon a fogalmak, kategóriák mindig valóságos logikai kapcsolatokként, 

viszonyokként jelennek meg. Ami ebben a logikai rendszerben a pedagógus szemszögéből nézve 

sajátos és jó lehetőséget jelent, hogy itt a szakma logikája és a didaktikai törvényszerűségek miatt 

jelentőséggel bíró gondolkodásmód átfedésben van, helyenként egybeesik.  

 

d) A fogalmak hierarchiája a gépek, berendezések felépítésének, illetve működésének 

hierarchiájához kapcsolható. Ez a megállapítás nemcsak a teljes logikai rendszerre, hanem annak 

egyes elemeire is érvényes. Egy gép, berendezés ismertetésének általános logikája a következő:   

 Megnevezés és rendeltetés (a gép mezőgazdasági termelésben betöltött konkrét 

szerepe); 

 Szerkezeti felépítés; 

 Működési elv; 

 Vezérlési, szabályozási, beállítási lehetőségek, azok elemei és a beállítás módja; 

 Az üzemeltetés általános és különös szabályai; 

 Üzemzavar-lehetőségek és elhárításuk; 

 Javítási, karbantartási előírások. 

 

e) A gépészeti tantárgyakban a tantárgyi tartalom és a logikai formák kibontása egymással 

kölcsönhatásban lehetséges. A didaktikai feladatok megvalósítására – a kifejtendő tananyagrész 

jellegétől függően – egyaránt lehetőség adódik az induktív és a deduktív megoldásmenet 

alkalmazására. Az ezekben alkalmazott logikai megoldások konkrétan, a tananyag logikáját 

feltárva jelentkeznek. 

 

f) Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata a gépészeti tantárgyaknál a legszorosabb. Az elméleti 

órákon tanult gépek, azok rendeltetése, felépítése, működési elve, beállítása, üzemeltetése, 

karbantartása a gyakorlati foglalkozásokon, a legobjektívebb módon, termelő munka végzésében 

jelentkezik, az ismeretek konkrét tevékenységekben realizálódnak, illetve szintetizálódnak. Ily 

módon a tárgy tanításában az elmélet és a gyakorlat közötti koncentráció folyamatosan jelen van, 

annak szerves részét képezi. A gyakorlati foglalkozásokon a tanulóknak valamely termesztés- 

vagy tartástechnológia részeként olyan gépeket, berendezéseket, eszközöket kell működtetniük, 

illetve használniuk, amelyek megkövetelik az elméleti ismeretek alkalmazását. A gyakorlatok 

lehetővé teszik az elméleti órán tanult ismeretanyag gyakorlását oly módon, hogy az 

ismeretszerzés koordinálja az adott feladat végrehajtásához szükséges jártasság- és 

készségszint elérését, az alkalmazásképes (teljesítményképes) tudás kialakulását. A tanulók a 

gyakorlati foglalkozások során a valóságban jól funkcionáló ismeretrendszert sajátítanak el. 

 

g) A gépészeti tantárgyak tanítása során feltétlenül meg kell oldani olyan nevelési feladatokat, 

amelyek a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlenek. Ilyen feladatok például a munkára nevelés, 

a munkához fűződő viszonyt célzó tulajdonosi szemlélet, gazdaságosság, racionalizálás, 

környezet megóvása. Ez az elvárás olyan személyes és szociális kompetenciák fejlesztését 

igényli, melyek a munkával és a munkakörnyezettel egyaránt kapcsolatban vannak – 

elhivatottság, felelősségtudat, határozottság, megbízhatóság, kapcsolatteremtő készség, 

empatikus készség, tolerancia, kompromisszumkészség, konfliktuskerülő- és megoldó készség, 

stb. Ezeknek a feladatoknak a teljes megoldása csak a megfelelő szakmai közegbe ágyazva, az 

elméleti és a gyakorlati órákon valósítható meg. 
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h) A gépészeti tantárgyak tananyagában részben belső, részben külső (más tantárgyakkal való) 

kapcsolatok tárhatók fel:  

 A tantárgyon belüli belső kapcsolatrendszer lehet tartalmi-logikai és időbeli. A tartalmi 

kapcsolatok a tartalmi struktúra logikai szerkezetének helyes felépítésére utalnak. A 

tantárgyon belüli időbeli kapcsolatrendszer tulajdonképpen a tárgyon belüli koncentráció 

igénye, illetve lehetősége. 

 A külső kapcsolatrendszer a tantárgyak óratervben meglévő időbeni elhelyezkedését mutatja. 

A gépészeti tárgyakban a tárgyak közötti koncentráció sajátos módon jelentkezik, hiszen a 

középfokú szakképzés során szakiránytól függően több gépészeti vagy gépészeti jellegű 

tantárgy szerepel. 

 

i) A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak sajátos, részben a mezőgazdaság tudományra, részben a 

géptan tudományra épülő terminológiát alkalmaznak. E terminológia alkalmazása következetes, 

más tárgyakétól eltérő. Használata a mezőgazdasági termelés különböző területein, illetve a 

szakirodalom felhasználásához nélkülözhetetlen. A tudományosság és szakszerűség elvének való 

megfelelés kritériuma nemcsak a tudományos ismeretek rendszerének valósághű 

megismertetése, hanem a speciális szakkifejezések pontos ismerete, a különféle gépek, 

berendezések, mértékegységek, jelölések, szabványok, stb. helyes ismerete és használata. 
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6.3. A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak tanításának célja és kimeneti követelményei 

6.3.1. Általános célok 

A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak tanításának általános célja olyan technológiai szemlélet 

kialakítása a tanulókban, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági élelmiszertermelésben a 

termelési technológia szerves részének tekintsék a gépeket. A tárgyak tanítása tegye lehetővé, hogy a 

végzett szakemberek a lehetőségük szerint adódó, mezőgazdasági termelést folytató munkahelyen, 

munkaterületen meglévő műszaki-technikai feltételeket és lehetőségeket megismerjék. Váljanak 

képessé a mezőgazdasági erő- és munkagépek szakszerű, gazdaságos, biztonságos és értékóvó 

üzemeltetésére, termelési, tartási munkafolyamatok önálló elvégzésére. 

6.3.2. Tanítási-tanulási célok és feladatok 

A cél nem más, mint egy végállapot, amelynek elérését a folyamat bemenetén tűzzük ki, de 

teljesülése csak a folyamat végén konstatálható. Azt mutatja meg, hogy milyenné kell a képzési 

folyamatban résztvevő tanulónak válnia, milyen személyiségtulajdonságokkal, kompetenciákkal kell 

rendelkeznie a képzési folyamat végén ahhoz, hogy a tanult szakmát gyakorolhassa. 

A célokhoz vezető úton a tanulónak akadályokat kell legyőznie, amelyek feladatok formájában 

jelentkeznek – ezeket a feladatokat kell a tanárnak követnie, a tanulónak teljesítenie, begyakorolnia 

ahhoz, hogy a célokban megfogalmazottakat elérje, végső soron jó szakemberré váljon. A cél tehát 

végállapot, a feladatok pedig tevékenységrendszert takarnak – olyan tevékenységeket, amelyek a 

folyamatot elméleti és gyakorlati munkával, valamint szakmaisággal töltik ki, lehetővé teszik a szakmai 

ismeretek és a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítását. A feladatok teljesítése időigényes, és 

a folyamat során lépésről lépésre történik. 

Annak érdekében, hogy a tanulók megismerjék az egyes agrár-ágazatokban használatos erő- és 

munkagépek rendeltetését, szerkezeti felépítését, működési elvét, beállításuk és üzemeltetésük 

szabályait, a javítás és a karbantartás lehetőségeit és módozatait, számos szakmai tantárgy 

tanításának célját kell, hogy figyelembe vegyük. A tanítási-tanulási célok a szakképesítés 

kerettantervében és a helyi tantervben egyaránt rögzítve vannak.  

A továbbiakban egy szakiskolai és egy szakközépiskolai gépész szakképesítés jellemző gépészeti 

tantárgyainak céljait mutatjuk be és elemezzük, annak érdekében, hogy a célokban megjelenő 

legfontosabb szándékokat megmutathassuk. 
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A) Szakiskolai képzés – Mezőgazdasági gépész szakképesítés (www.nive.hu, 2015) 

 

 Szakmai alapozó ismeretek: Tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék az agrárgépészetben 

alkalmazott anyagok előállítását, tulajdonságait, felhasználási területeit. Ismerjék meg a műszaki 

ábrázolás módjait, szabályait. Képesek legyenek értelmezni axonometrikus- és alkatrész rajzokat, 

elkészíteni egyszerű alkatrészek felvételi vázlatát, műhelyrajzát. Ismerjék a gépelemek típusait, 

alkalmazási területeit, ábrázolását és méretmegadását. 

 Szakmai alapozó gyakorlatok: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék a fémek 

megmunkálásának módjait, eszközeit és gépeit. Tudják alkalmazni a fémek alakításának, kézi- és 

gépi megmunkálásának módjait és technológiáit. Képesek legyenek önállóan egyszerű 

munkadarabokat, gépelemeket elkészíteni műhelyrajz alapján. Ismerjék a fémipari kötések fajtáit, 

készítését, javítását, a fémek korrózió elleni védelmét. 

 Mezőgazdasági munkagépek: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék a 

mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek és a rakodógépek alkalmazási területeit, 

általános szerkezeti felépítését, működési elvét. Legyenek képesek a mezőgazdasági 

munkagépek üzemeltetésre történő előkészítésére, ismerjék a beszabályozás alapelveit és az 

üzemeltetés szabályait. 

 Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat: Tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék a 

mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek és a mezőgazdasági rakodógépek 

szerkezeti felépítését. Legyenek képesek a munkagépek erőgéppel történő összekapcsolására, 

üzemeltetés előtti beállítására, napi karbantartására. A gépcsoportok üzemeltetésre történő 

előkészítése során alkalmazzák az elméleti ismereteket, lássák meg az összefüggéseket, 

rendelkezzenek a precíz pontos munkavégzésre való hajlammal. 

 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése: Tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék a 

mezőgazdasági erő- és munkagépek működésével, üzemeltetésével kapcsolatos fizikai 

törvényszerűségeket. Képesek legyenek elvégezni a mezőgazdasági gépek beállításával, 

üzemeltetésével kapcsolatos alapvető számításokat, helyesen alkalmazzák a mértékegységek 

átváltását. 

 Mezőgazdasági erőgépek: Tanításának célja, hogy a tanulók alkalmazás szintjén sajátítsák el a 

mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, rakodógépek üzemeltetésre történő 

előkészítését, napi- és időszakos karbantartását. A gépcsoportok üzemeltetése közben 

alkalmazzák a közúti szállításra és az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat. Helyesen válasszák 

meg az üzemeltetés jellemzőit, önállóan végezzék a mezőgazdasági gépek üzemeltetését. 

Képesek legyenek a helytelen beállításból eredő hibák felismerésére és elhárítására, kisebb 

javítási munkák elvégzésére. 

 Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat: Tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék a 

mezőgazdasági erőgépek általános szerkezeti felépítését, a szerkezeti egységek feladatát, 

kialakítását, működési elvét. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a kezelőszervek használatát, az 

erőgépek üzemeltetésre történő előkészítését, a beállítások alapelveit. Készség szinten sajátítsák 

el és eredményes hatósági vizsgát tegyenek közlekedési alapismeretekből, valamint a 

munkavédelmi- és szállítási ismeretekből.  

 

 

B) Szakközépiskolai képzés – Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés (www.nive.hu, 

2015) 

 

 Géprajz, gépelemek, mechanika: A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók gépészeti-

műszaki alapismerete elősegítse  

 Anyagismeret: A tantárgy tanításának célja, hogy az agrárágazatban használt gépek, eszközök, 

egyéb berendezések gyártásánál és javításánál, karbantartásánál használt alap- és 

segédanyagok tulajdonságaival, szerkezetével megismertesse a tanulókat. Az alapvető gyártási, 
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üzemfenntartási folyamatok során a megszerzett szakértelem birtokában a feladatokat 

gazdaságosan, a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával, önállóan tudják elvégezni.  

 Agrárműszaki alapok gyakorlat: A gyakorlat oktatásának célja, hogy a tanulók felkészüljenek a 

mezőgazdasági és az erdészeti üzemekben a gépészeti feladatok elvégzésére, az önálló 

munkavégzéshez, a gépek üzemfenntartásának biztosításához szükséges gyakorlati műszaki 

feladatok végrehajtására. A megszerzett műszaki ismeretek birtokában a gyakorlati tevékenység 

során a felmerülő váratlan hibák, üzemzavarok elhárítását biztonságosan, a gazdaságossági 

kérdések figyelembevételével tudják végrehajtani. A műszaki alapok egyaránt elősegítik a 

gépüzem-fenntartási, a gépüzemeltetési, a gépjavítási feladatok megoldását. Különösen fontos, 

hogy az üzem közbeni hibák elhárításában, a szerkezeti egységek cseréjében, vagy javításában, 

az üzemzavarok csökkentésében, a meghibásodás miatti leállásban, valamint az 

eszközmegóvásban felhasználják a legkorszerűbb eljárásokat, műszaki megoldásokat. 

 Agrárműszaki erőgépek: A tantárgy tanításának célja, hogy olyan műszaki szemléletet alakítson 

ki, amely biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést, fejlessze a tanulók igényes, 

pontos és fegyelmezett munkavégzés iránti igényét. Képessé tegye a képzésben résztvevőket az 

agrárműszaki erőgépek szerkezeti felépítésének, működésének és beállításának megértésére, 

valamint a közlekedésben való részvétel műszaki és jogi előírásainak alkalmazására. Megfelelő 

alapot adjon a mezőgazdaságban alkalmazott műszaki erőforrások javítására. Rendszerezze és 

közvetítse az alapozó és kapcsolódó szakmai tantárgyak ismeretanyagát, a tanult 

törvényszerűségek, összefüggések felhasználását. 

 Agrárműszaki erőgépek gyakorlat: A tantárgy célja, hogy a tanulók megszerezzék a 

Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló munkavégzéshez szükséges 

gyakorlati tudást a mezőgazdaságban alkalmazott agrárműszaki erőforrások üzemeltetéséhez és 

javításához. 

 Mezőgazdasági munkagépek: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló önállóan képes legyen 

üzemeltetni és középvezetői szinten irányítani a mezőgazdaságban megtalálható korszerű 

munkagépeket és egyéb gépészeti berendezéseket. Tudatosuljon a tanulóban, hogy a 

munkagépek szakszerű kezelése, karbantartása, védelme elősegíti a gazdaságos üzemeltetést. 

Alakuljon ki bennük az általános és szakmai műveltség állandó fejlesztésének igénye, fejlődjenek 

ki bennük olyan személyiségjegyek (pontosság, fegyelmezettség, felelősségtudat, önállóság), 

amelynek birtokában mindig szakszerűen, az agronómiai a műszaki és technológiai előírásoknak 

megfelelően végezheti munkáját. 

 Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a képzési 

idő alatt megszerezzék a mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló 

munkavégzéshez szükséges gyakorlati tudást, a gépüzemeltetés, a gépjavítás és a 

mezőgazdasági gazdálkodás terén egyaránt. A szakmai gyakorlat felhasználja az elméleti tárgyak 

tanulása során elsajátított ismereteket.  

 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése: A tantárgy tanításának célja, hogy olyan műszaki 

szemléletet alakítson ki, amely biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést, fejlessze a 

tanulók igényes, pontos és fegyelmezett munkavégzés iránti igényét. Képessé tegye a képzésben 

résztvevőket a mezőgazdaságban alkalmazott gépek üzemeltetésnek elméleti alapjainak 

elsajátítására, valamint a közlekedésben való részvétel műszaki és jogi előírásainak 

alkalmazására. Megfelelő alapot adjon a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, gépkapcsolatok 

üzemeltetésére. Rendszerezze és közvetítse az alapozó és kapcsolódó szakmai tantárgyak 

ismeretanyagát, a tanult törvényszerűségek, összefüggések felhasználását. 

 Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban gyakorlat: A gyakorlati tantárgy célja, hogy a tanulók 

megszerezzék a Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló munkavégzéshez 

szükséges gyakorlati tudást a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, berendezések és 

gépkapcsolások üzemeltetéséhez és javításához. 

 

 

C) A célok elemzése 
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A célok elemzése során több fontos jellemző állapítható meg. Ezek a szakiskolai és a 

szakközépiskolai képzés gépészeti tantárgyaira egyaránt jellemzők: 

 A célok között szerepel az egyes, különböző rendeltetésű mezőgazdasági gépek anyagainak, 

azok legfontosabb tulajdonságainak megismerése.  

• A szakiskolai képzésben, a Mezőgazdasági gépész szakképesítésben az anyagismeretek 

tanítására szánt óraszám: 22 óra, a 11048-12 számú Agrárgépészeti alapfeladatok modulon 

belül, a Szakmai alapozó ismeretek tantárgy 72 órás tananyagának részeként, a 9. 

osztályban.  

• Ugyanez a Mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában, a 10925-12 számú Agrárműszaki 

alapok modul részeként önálló tantárgyként jelenik meg a 9. osztályban, összesen 36 órában, 

a hangsúlyt a fémek és ötvözeteik megismerésére fordítva.  

 

Az Anyagismeret tantárgyon, vagy témakörön belül a Kémia tantárgy tanulása során szerzett 

ismeretekre támaszkodva kell feltárni a fémiparban használatos szerkezeti-, szerszám- és 

segédanyagok tulajdonságait, bizonyos igénybevételek esetén mutatott viselkedését, az egyes 

anyagok tulajdonságainak célirányos változtathatóságát, alakíthatóságát. Mindezt belső 

szerkezetük, struktúrájuk tanulmányozásán keresztül. Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg 

konkrétan az agrárgépészetben alkalmazott anyagok előállítását, tulajdonságait, felhasználási 

területeit. A tananyagot – a tantervi követelményekkel összhangban – mindkét iskolatípusban 

olyan szemlélettel és módszerekkel kell feldolgozni, amelyek megalapozzák a későbbi műszaki 

tevékenység végzését, segítik a felmerülő szakmai problémák felismerését, javítják a széleskörű 

szakmai elvárások teljesítéséhez szükséges készségek, a személyiségjegyek, a 

problémamegoldó képesség tervszerű fejlesztését. 

 

 A géprajz, gépelemek megismerése a szakiskolai és a szakközépiskolai képzésben a céljait és a 

megvalósítást tekintve eltéréseket mutat. 

• A szakiskolai képzésben a géprajz tanítása célként szerepel, de nem önálló tantárgyként, 

hanem a Szakmai alapozó ismeretek tantárgyon belül. A tanulókkal meg kell ismertetni a 

műszaki ábrázolás módjait, szabályait. Képessé kell tenni őket axonometrikus- és alkatrész 

rajzok értelmezésére, egyszerű alkatrészek műhelyrajzának elkészítésére. A kerettanterv az 

11048-12 számú Agrárgépészeti alapfeladatok modulon belül, a Szakmai alapozó ismeretek 

72 órás tantárgy részeként 28 órában ad lehetőséget erre, a 9. osztályban. 

A gépelemek tanítására szánt órakeret ugyanitt 22 óra. A tanulókkal meg kell ismertetni a 

gépelemek típusait, alkalmazási területeit, ábrázolását és méretmegadását. 

A Szakmai alapozó gyakorlatok során el kell érni, hogy műhelyrajz alapján képesek legyenek 

önállóan egyszerű munkadarabokat, gépelemeket elkészíteni. Ismerjék a fémipari kötések 

fajtáit, készítését, javítását, a fémek korrózió elleni védelmét. 

• A szakközépiskolai képzésben, a Mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában a 10925-12 

számú Agrárműszaki alapok modulban, a Géprajz, gépelemek, mechanika 36 órás önálló 

tantárgyként szerepel a 9. osztályban. A szakma tanítása során fontos a gépészeti 

gondolkodásmód kialakítása, amely hozzájárul a műszaki feladatok megoldásához, a 

mezőgazdaságban alkalmazott berendezések, eszközök működésének megértéséhez.  

 

Mindkét képzési szinten a tantárgyban, vagy témakörben megtanult géprajzi ábrázolások, a 

gépelemek működésének, szerkezeti felépítésének, a mechanikai törvényszerűségek 

szabályainak elsajátítása célként jelenik meg, mivel azok a gépészeti szakemberek 

tevékenységének alapját képezik. A tantárgy, témakör tanítása során a tanulók kombinatív, 

logikus gondolkodó-képességének fejlesztése, egyúttal az esztétikai igényességre nevelés is 

megvalósítható. 

 

 A mezőgazdasági gépészet területén talán a legfontosabb a mezőgazdasági erőgépek 

megismerése, az erőgépek működtetésének elméleti háttere és gyakorlata. Mindez azzal 
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magyarázható, hogy a szántóföldi termesztés, illetve az állattartás legtöbb munkafolyamata 

erőgép segítségével végezhető. Kiemelt szerepet kap a traktor, mint a mezőgazdasági munkák 

során leggyakrabban használt erőgép. Ugyanakkor meg kell, hogy ismerjék a tanulók a 

mezőgazdaság más energiaforrásait is – villamos motorok, hidraulikus teljesítményátvitel, stb. 

A szakiskolai képzésben a gépek működtetésére helyeződik nagyobb hangsúly, míg a 

szakközépiskolai képzés során a gépek üzemeltetésével kapcsolatos komplex szemléletmód 

kialakítása a meghatározó. 

• A szakiskolai képzésben a Mezőgazdasági erőgépek önálló tantárgyként szerepel, a 11046-

12 számú Erőgépek modul részeként, a 9, a 10. és a 11. osztályban, összesen 174 óra 

időkerettel, ebből konkrétan a mezőgazdasági erőgépek megismerésére szánt időkeret 

mindössze 10 óra, a 9. osztályban. Az Elektromos berendezések időkerete 16 óra a 10. 

osztályban, míg a Hidraulikus teljesítmény-átvitel tanítása a 11. osztályban történik, 18 

órában. 

• A Mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában az erőgépek tárgyalása a 10975-12 számú 

Agrárműszaki erőforrások modulban helyezkedik el, a tantárgy neve Agrárműszaki erőgépek, 

tanítása a 10, 11. és 12. osztályban történik. Ebből a belsőégésű motorok tárgyalására a 10. 

osztályban 36 óra, a mechanikus teljesítményátvitelre a 11. osztályban 12 óra, a hidraulikus 

teljesítményátvitelre a 11. és a 12. osztályban 18 óra, az erőgépek szerkezeti felépítésének 

tárgyalására a 12. osztályban 20 óra, míg a szakképesítés-specifikus szakképzésben a 13. 

osztályban további 96 óra áll rendelkezésre. 

 

Fontos, hogy az erőgépekkel foglalkozó tantárgyak tanítása a tanulókban olyan műszaki 

szemléletet alakítson ki, amely biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést, fejleszti a 

tanulók igényes, pontos és fegyelmezett munkavégzés iránti igényét. Képessé teszi őket az 

agrárműszaki erőgépek szerkezeti felépítésének, működésének és beállításának megértésére, 

valamint a közlekedésben való részvétel műszaki és jogi előírásainak alkalmazására. Megfelelő 

alapot adjon a mezőgazdaságban alkalmazott műszaki erőforrások javítására. Rendszerezze és 

közvetítse az alapozó és kapcsolódó szakmai tantárgyak ismeretanyagát, a tanult 

törvényszerűségek, összefüggések felhasználását. 

 

 A mezőgazdasági munkagépek megismerése mindenképpen indokolt, hiszen a mai 

mezőgazdaságra jellemző a gépesítettség magas foka, annak ellenére, hogy még ma is vannak 

nagy kézi munkaerőt igénylő területei. A nagyfokú gépesítettség komoly és fejlett technikai 

kivitelezésű munkagépek sokaságát jelenti. Ezek üzemeltetése mindenképpen igényli elsősorban 

a szerkezeti felépítés és a működési elv megismerését. 

 A szakiskolai képzésben a Mezőgazdasági munkagépek tantárgy a 11044-12 számú 

Mezőgazdasági munkagépek modul részeként jelenik meg a kerettantervben. A tantárgy 

tanítása a 10. és a 11. évfolyamon történik, 108, illetve 96 órában. A tananyag felöleli a 

szántóföldi növénytermesztésben, az állattartásban és a kertészetben használatos 

munkagépek, önjáró betakarítógépek és a rakodógépek alkalmazási területeit, általános 

szerkezeti felépítését, működési elvét. A tanulók képessé válnak a mezőgazdasági 

munkagépek üzemeltetésre történő előkészítésére, megismerik a gépek beszabályozásának 

alapelveit és az üzemeltetés szabályait. 

 A szakközépiskolai képzésben a munkagépeket a 11049-12 számú Mezőgazdasági termelés 

gépei modul tartalmazza, Mezőgazdasági munkagépek című tantárgyba foglalva, melyet a 10, 

11. és 12. évfolyamon 36, 36, illetve 64 órában tanítanak. A tanulónak önállóan képesnek kell 

lennie üzemeltetni és középvezetői szinten irányítani a mezőgazdaságban található korszerű 

munkagépeket és egyéb gépészeti berendezéseket. 

 

Mindkét képzési szinten fontos az üzemeltetéshez szükséges ismeretek megléte. Ki kell alakítani 

a tanulókban az általános és szakmai műveltség állandó fejlesztésének igényét, fejlődjenek ki 

bennük olyan személyiségjegyek (pontosság, fegyelmezettség, felelősségtudat, önállóság), 
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amelynek birtokában mindig szakszerűen, az agronómiai a műszaki és technológiai előírásoknak 

megfelelően végezhetik munkájukat. 

 

 A mezőgazdasági gépek üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek a gépeknek a 

munkavégzéshez szükséges előkészítését, a beállításokat és a munkavégzés legfontosabb 

szabályait tartalmazzák, Ezek az ismeretek nem választhatók el a szakmatanulás során 

elsajátítandó egyéb szakmai tantárgyaktól. A beállítás, a tényleges munkavégzés, a karbantartási 

munkák elvégzése erőgép és munkagép esetében is egyaránt igényli a szerkezeti részek, a 

működési elvek ismeretét. 

• A mezőgazdasági gépész szakemberek munkájának jelentős részét a gépek üzemeltetése 

teszi ki. Éppen ezért fontos, hogy az üzemeltetést, a tényleges munkavégzést támogató, azt 

tudatosító ismeretek birtokában legyenek. Erre ad lehetőséget a szakiskolai képzésben a 

11045-12 számú Mezőgazdasági gépek üzemeltetése modul, illetve az ezen belül található 

tantárgyak. A Szakmai számítások tantárgy óraszáma a 10. osztályban 36 óra, ezen belül az 

erőgépekkel kapcsolatos számításokra 15 óra, a munkagépekre vonatkozó számításokhoz 21 

óra áll rendelkezésre. A Mezőgazdasági gépek üzemeltetése tantárgy gyakorlati tárgy, mely 

felöleli a szántóföldi növénytermesztés, az állattartás és a kertészet gépeinek üzemeltetésével 

kapcsolatos ismereteket. A célok teljesítéséhez kapcsolódó szakmai tartalmak a 

Mezőgazdasági erőgépek tantárgy témakörei, a Mezőgazdasági munkagépek tárgy 

témakörei, a Mezőgazdasági- és gazdálkodási ismeretek szántóföldi növények termesztése 

témakör, továbbá a Szakmai számítások témakörei. 

• A Mezőgazdasági gépésztechnikus szakközépiskolai képzésben az üzemeltetési szempontok 

a 11050-12 számú Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban követelménymodulon belül 

jelenik meg, a 12. osztályban 64 órában, a szakképesítés-specifikus szakképzésben az 

óraszám pedig 128, összesen 236 óra. A tantárgy oktatása során olyan műszaki szemléletet 

kell kialakítani a tanulókban, amely biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést, 

fejleszti a tanulók igényes, pontos és fegyelmezett munkavégzés iránti igényét. Képessé kell 

tenni a képzésben résztvevőket a mezőgazdaságban alkalmazott gépek üzemeltetéséhez 

szükséges elméleti alapok elsajátítására, a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, 

gépkapcsolatok üzemeltetésére. 

 

 Végezetül a gyakorlati tantárgyak oktatásával kapcsolatban indokolt néhány fontos kitétel. A 

gyakorlati oktatás általános célja, hogy a tanulók megszerezzék az önálló munkavégzéshez 

szükséges gyakorlati tudást a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, berendezések és 

gépkapcsolások üzemeltetéséhez és javításához. Ennek eléréséhez sok feladat elvégzésén 

keresztül vezet az út – a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának, a munka 

tényleges elvégzéséhez szükséges kompetenciák megszerzéséhez az adekvát feladatok 

folyamatos gyakorlására van szükség.  

• A szakiskolai képzés (Mezőgazdasági gépészet) gyakorlatai a Szakmai alapozó gyakorlatok, 

a Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat és a Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat. A Szakmai 

alapozó gyakorlatra a kerettanterv a 9. évfolyamon 216 órát ad, dominánsan a kézi és gépi 

forgácsolás begyakorlására (108 óra), emellett a fémmegmunkálás alapjainak elsajátítására 

(36 óra) és a fémek alakítására (72 óra). Az erőgépek gyakorlat a képzés mindhárom évében 

jelen van, össz-óraszáma 330. Magában foglalja a mechanikus, a hidraulikus és az 

elektromos teljesítményátvitel gépeit, azok üzemeltetését, karbantartási munkáit. A 

munkagépek gyakorlat a 11044-12 számú Mezőgazdasági munkagépek modul része, 

összesen 408 órában, ebből a 10. osztályban 216 óra, a 11. osztályban pedig 192 óra. A 

tanulók képessé válnak a munkagépek erőgéppel történő összekapcsolására, üzemeltetés 

előtti beállítására, napi karbantartására. A gépcsoportok üzemeltetésre történő előkészítése 

során alkalmazzák a megszerzett elméleti ismereteket. 

• A szakközépiskolai képzésben, a Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítésben a 

10925-12 számú Agrárműszaki alapok modulban az Agrárműszaki alapok gyakorlat össz-
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óraszáma 282. A gyakorlat a 9, a 10. és a 11. osztály tanmenetében szerepel, 54, 72 és 72 

iskolai gyakorlati óraszámmal, továbbá 49, és 35 összefüggő gyakorlati óraszámmal. A 

10975-12 számú Agrárműszaki erőforrások modul része az Agrárműszaki erőgépek 

gyakorlata, össz-óraszáma 153, melynek megoszlása: 10. évfolyamon 35 óra összefüggő 

gyakorlat, a 11. évfolyamon 54 óra, a 12. évfolyamon 64 óra iskolai gyakorlat. A 

Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat a 10. évfolyamon 35 óra összefüggő gyakorlattal 

kezdődik, majd a 12. évfolyamban 64 óra gyakorlat következik. A szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma a 13. évfolyamon 128 óra. Ezek az óraszámok lehetővé kell, hogy 

tegyék annak elérését, hogy a tanulók a képzési idő alatt megszerezzék a mezőgazdasági 

gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló munkavégzéshez szükséges gyakorlati tudást, 

a gépüzemeltetés, a gépjavítás és a mezőgazdasági gazdálkodás terén egyaránt.  

 

Az alapkészségek kialakítása többnyire az iskolában, az iskolai tanműhelyekben, tangazdaságokban 

történik. A munkafolyamatok, műveletek készség szinten történő elvégzésének színhelye általában 

valamilyen termelőüzem, ahová a tanuló tanulószerződéssel kötődik. A helyszíntől függetlenül a 

szakmai gyakorlat során fel kell használni az elméleti tárgyak tanulása során elsajátított ismereteket. 

 

6.3.3. A követelmények és a célok kapcsolata – kompetenciák 

A képzési folyamat során azokat a személyiségtulajdonságokat fejlesztjük a célszemélyekben, 

amelyek lehetővé teszik azt, hogy az egyén a társadalomba hasznos módon tudjon beilleszkedni. A 

képzési céltételezés tehát – legalábbis a szakképzésben - nyíltan a pragmatizmus irányába tolódott el, 

ahol a megszerzett ismeretek hasznossága és hasznosíthatósága jelenti a célok megfogalmazásának 

legfontosabb szempontját. A képzés célja olyan érték előállítása, amely a szakmai kompetenciákban 

ölt testet. A szakmai képzés megtervezése, megszervezése és lebonyolítása e konkrét célt kell, hogy 

szolgálja. 

A követelményrendszer lehetőséget ad arra, hogy a képzésben résztvevő aktuális ismereteit, 

készségeit, képességeit megvizsgálhassuk, megmérhessük, és a kapott eredményeket a mérést 

követően összevethessük az elvárásokkal, értékelhessük a tanuló aktuális állapotát. A szakképzésben 

a követelményrendszer fogja egységbe azokat a munka világa felől érkező elvárásokat, amelyekben a 

szakember szakmai alkalmassága jelenik meg. A szakképzés folyamatának végén, a 

követelményrendszer alapján döntünk arról, hogy a tanuló beléphet-e a szakmát gyakorlók körébe, 

vagy sem. A követelményrendszer tehát alkalmas arra, hogy tetszőleges időben ellenőrzést-értékelést 

lefolytatva visszacsatolást kapjunk a tanuló pillanatnyi állapotáról, ezzel együtt arról, hogy melyek 

azok a kompetenciák, amelyek nem teljesek, és amelyek formálása a tanulói 

személyiségtulajdonságokon keresztül még indokolt. A követelményrendszer ebben az értelemben a 

szakképzés folyamatának kulcsfontosságú tényezője, hiszen hidat ver a munka világa és a szakmai 

képzés közé, azáltal, hogy a képzési követelményekben a szakma gyakorlásához szükséges 

kompetenciákat veszi alapul. (Emőkey, 2008) 

A szakképzésben a kompetenciák először a szakmai elvárások, követelmények elemzése, majd 

ezzel szerves kapcsolatban a képzési követelmények meghatározása és értelmezése során jelennek 

meg.  

 A szakmai követelmények megmutatják, hogy melyek azok a feladatcsoportok, feladatok, amelyek 

ellátása során a szakember konkrét munkatevékenységek végzése által eljut a szakmai célok 

megvalósításához.  

 A képzési követelményrendszer a szakmai követelmények pedagógiai szempontból történő 

megközelítése. Lényegében azt fejezi ki, hogy milyen ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, 

attitűdökkel, magatartásformákkal kell rendelkeznie a szakembernek ahhoz, hogy a társadalomba 

történő aktív betagozódása zökkenőmentes legyen, tevékenysége során az egyén és a közösség 

érték- és érdek-harmóniája jelenjen meg. 
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Az adott szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei tartalmazzák egyrészt azokat a 

szakmai feladatokat, melyeket a szakma gyakorlása során, annak mindennapjaiban a szakember 

végez, másrészt azokat az egyéni tulajdonságokat, melyek a jellemző feladatok elvégzéséhez 

szükségesek. Így találkozik a szakma feladatprofilja és tulajdonságprofilja, és alkotja e két tényező 

együtt a szakma kompeteciaprofilját. 

 

6.3.4. A kimeneti követelmények  

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása az adott szakképesítésre vonatkozó Szakmai és 

vizsgakövetelményekben szerepel. Ez lényegében nem más, mint az adott szakma feladatprofilja. (A 

vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 

41/2013. (V. 28.) VM rendelet tartalmazza.) Ugyanitt található meg az is, hogy a tanuló a 

szakképesítés megszerzésével milyen feladatok ellátására válik képessé. Ez az adott szakma 

tulajdonságprofilja, ami a szakma gyakorlásának mindennapjaiban előforduló feladatok ellátásához 

szükséges képességeket tartalmazza. Természetes, hogy a tulajdonságprofil összhangban kell, hogy 

legyen a képzés céljaival, ezen belül a tantárgyi célokkal.  

A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak konkrét kimeneti követelményei közvetlenül nincsenek 

meghatározva. A tantárgyi követelményrendszer két dokumentumból: az adott szakképesítés 

kerettantervéből, továbbá a szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeiből vezethető le, 

úgy, hogy elsősorban a szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyakat és témaköröket, azok 

tanításának célját és tartalmát, továbbá az oktatásuk során fejlesztendő kompetenciákat vesszük 

figyelembe. 

A továbbiakban – PÉLDAKÉNT – a szakmai és vizsgakövetelményeiből kiemelve mutatjuk be egy 

szakiskolai és egy szakközépiskolai szakképesítés feladatprofilját, illetve az annak megfelelő 

tulajdonságprofilt, lényegében azokat a követelményeket, amelyek a képzési célokkal összhangban 

lettek meghatározva. 

 

34 521 08 A Mezőgazdasági gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye
3
 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági 

rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő 

üzemeltetése. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 Együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával 

összefüggő feladatok megoldásában; 

 Karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti 

berendezéseket; 

 Elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait; 

 Közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések 

nagyjavításában. 

 

 

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és 

                                                           
3
 Forrás: 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 
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vizsgakövetelménye 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, 

üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, 

szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a 

mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. 

Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok 

ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi 

munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését. 

Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok 

szállításáról, tárolásáról. 

Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi 

munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel. 

Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási 

technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 A feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés 

gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani, 

 Tápanyagpótlást végezni, 

 Talajművelést végezni, 

 Vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani, 

 A növényápolást elvégezni, 

 Végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit, 

 A gabona és az ipari növény betakarítására, 

 Gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására, 

 Mezőgazdasági anyagmozgatást végezni, 

 Földutat építeni és karbantartani, 

 Tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni, 

 Raktározási munkákat végezni, 

 Takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni, 

 Állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni, 

 Fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni, 

 Mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni és 

hibabehatárolást végezni, 

 Szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni, 

 Javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni, 

 Karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra, 

 A mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására, 

 Ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek, 

 Irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását, 

 Betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat. 

Forrás: 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 
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6.3.5. Kompetencia alapú képzés a tantárgy oktatásában 

Az adott szakképesítésen belül az egyes szakmai követelménymodulokhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciákat az adott szakképesítés kerettanterve 

tartalmazza. 

 

6.4. A gépészeti tantárgyak tananyaga 

6.4.1. A tananyag forrásai 

A gépészeti tantárgyak tananyagának meghatározásához – más szakterületek tantárgyaihoz 

hasonlóan – több forrás felhasználása szükséges.  

 

a) A kiindulást (ahogyan ezt az Általános módszertan tankönyv 3.4.1 fejezete is taglalja) a 

szabályozás legmagasabb szintjének reprezentánsa, a Nemzeti Alaptanterv jelenti. A NAT a 

magyarországi oktatás egyik alapvető, tartalmi-szabályozó dokumentuma. 

Alaptanterv: Az a tantervtípus, amely egy adott iskolarendszeren belül a tankötelezettség 

időtartamára a minden iskolában, minden tanuló számára megtanítandó, elsajátítandó tudás 

alapvető követelményeit, „magját” foglalja magában. Magyarországon az Országgyűlés hagyja 

jóvá. (Pedagógiai lexikon alapján) 

 

A NAT 1.2.1 pontja a szakképzés szintjeit az alábbiak szerint definiálja: 

 Szakközépiskolai képzés: Szakmai érettségi végzettséget adó, érettségire, szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó képzés, ahol négy középiskolai évfolyamban szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az 

érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az 

Országos képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető 

munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga. 

 Szakiskolai nevelés: Megszervezése a szakiskolai kerettantervek alapján történik, 

amelyeknek a szakképzési törvényben meghatározott időkeretet kell biztosítaniuk a NAT 

követelményeinek megvalósítására. A kerettantervek egyrészt a NAT kiemelt fejlesztési 

területeire, nevelési céljaira, a kulcskompetenciákra épülnek, másrészt a szakiskola 

közismereti és szakmai tárgyai együttesét figyelembe véve érvényesítik a 

műveltségterületek alapelveit, céljait és fejlesztési követelményeit. (Nemzeti Alaptanterv – 

Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelethez) 

 

A NAT szerint a középfokú nevelés-oktatás szakaszának funkciója a korábbi képzési szakaszban 

kibontakozott képességek továbbfejlesztése, a készségek és a tudástartalmak elmélyítése és 

megszilárdítása. E szakaszban már megjelennek a munkavállalói szerephez szükséges 

kompetenciák, továbbá iskolatípustól függően a pályaválasztáshoz kapcsolódó, illetve a 

szakképesítés megszerzéséhez szükséges készségek, ismeretek. 

 

b) A tananyag meghatározásának másik lényeges dokumentuma az adott szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelménye (SzVK). A szakképzésről szóló törvény szerint a szakmai és 

vizsgakövetelmény a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi 

képzési dokumentum, amely tartalmazza a szakképesítéssel rendelkező szakemberrel szemben 

támasztott, országosan egységes követelményeket.  

 

Az SzVK első része a szakmai követelményeket tartalmazó fejezet, ami lényegében az adott 

szakma feladatprofilja, és amely az iskolai tananyag, a teljes iskolai munka szempontjából 

meghatározó. 
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A mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeit a „41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és 

vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről” című 

jogszabály tartalmazza. 

Az Országos Képzési Jegyzék (röviden OKJ) tartalmazza a Magyarországon államilag elismert 
szakképesítések listáját, leírja a szakképesítések szintjét, tanulmányi területét, és ágazatba 

sorolását. Az OKJ‐ben továbbá megjelennek a szakképesítés megszerzésének módjai 

(iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban szerezhető‐e meg) és ideje, illetve 
hogy milyen munkarend típusokban tanulható a szakképesítés (nappali, esti, levelező, stb.). 

 

c) A szakközépiskolákban és a szakiskolákban a nevelési-oktatási folyamat megszervezésének 

harmadik pillére az aktuális kerettanterv.  

Kerettanterv: Az a tantervtípus, amely adott iskolatípusra, iskolafokozatra, pedagógiai szakaszra 
vonatkozóan felvázolja az érintett iskolák, tanulók számára egységesen érvényes, illetve ajánlott 
célokat, lényeges tananyagokat, műveltségi területeket vagy tantárgyakat, követelményeket, 
óraterveket. Magyarországon az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. (Ped. Lex. és a Kvt 
alapján) 

A közelmúltban a magyarországi szakképzésre olyan sajátos kettősség volt jellemző, amely a 
tantárgyakban történő oktatásban és a modul-rendszerű vizsgáztatásban jelent meg. A komplex 
vizsgáztatás bevezetésével megoldódni látszik ez a kettősség. Ugyanakkor a kerettantervekben a 
követelménymodulok most is jelen vannak, ezek tartalmazzák az egyes szakmai 
követelménymodulokhoz rendelt tantárgyakat és témaköröket, valamint azok óraszámát 
évfolyamonként. 

 

A mezőgazdasági szakmacsoportban lévő, gépészeti jellegű képzések kerettantervei részletesen 

tartalmazzák a szakma gyakorlása során felmerülő, megoldandó feladatokat, az azok 

elvégzéséhez szükséges kompetenciákat, követelménymodulokba sorolva. Emellett témakörökre 

részletesen lebontva tartalmazzák azokat a tantárgyakat, amelyek tanítása-tanulása 

eredményeként a kompetenciák megszerzése lehetővé válik. A kerettantervekben a tananyag 

elrendezése a szakma logikáját követi, ezért a folyamat tervezéskor annak didaktikai elemzése, 

rendszerezése a tanítás-tanulás törvényszerűségeinek és a tananyag sajátosságainak figyelembe 

vételével elengedhetetlen. 

Az egyes követelménymodulokhoz tartozó tantárgyak tanításában-tanulásában módszertani 

szempontból nincs alapvető különbség.  

 

6.4.2. A tananyag kiválasztása és elrendezése 

6.4.2.1. Kiválasztás 

Az előző pontban felsorolt források – NAT, OKJ, kerettanterv, SzVK – alapján az iskola feladata az ún. 

Pedagógiai program összeállítása. A pedagógiai program részét képezik a helyi tantervek, melyek 

elkészítésében a szakképző intézmény szakmai munkaközössége vesz részt.  

Pedagógiai program: Egy-egy intézmény tanulóira érvényes tanterv Magyarországon, amelynek 

tartalmai a NAT-hoz igazodnak, elemei a Közoktatási törvény által meghatározottak, s amelyet a 

fenntartó hagy jóvá. (Kvt alapján)  

Helyi tanterv: Magyarországon a pedagógiai program része, az intézmény nevelő-oktató munkáját 

részletezi, megadja a tananyagot (tantárgyakra és évfolyamokra bontva), a követelményeket, a 

taneszközök listáját, az értékelés módszereit. (Kvt alapján) 

 

A helyi tanterv az a dokumentum, amelyben a szakma gyakorlását lehetővé tevő kompetenciák 

fejlesztéséhez szükséges tananyag évfolyamokra bontva jelenik meg. A kerettantervekben is 
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tantárgyakra és témákra bontott tananyag itt már didaktikai szempontból rendezettebb formában, 

tanévekre elosztva szerepel. Ha visszatekintünk a mezőgazdasági gépészeti szakképesítések 

kerettanterveire, azok szakmai moduljait elemezzük, megállapítható, hogy ezen a szakterületen kevés 

a közös modul, de a tananyag struktúrájában és tartalmában sok közös felület fedezhető fel. 

Elmondható, hogy a szakterület gépészeti, vagy gépészeti jellegű szakképesítései az alábbi fejezetek 

többségét (esetenként mindegyikét) tartalmazzák: 

 Anyagismeret: Ipari anyagok, acélok és ötvözeteik, ötvöző anyagok hatása, öntöttvasak, acélok 

hőkezelési eljárásai, könnyűfémek és ötvözeteik, színesfémek, nem fémes gépészeti anyagok, fa, 

műanyagok, szigetelő anyagok, tömítő anyagok, üzemanyagok, kenőanyagok; 

 Géprajz: Rajzeszközök, alaki és formai ismeretek, szabványok, méretmegadás, síkmértani 

szerkesztések, műszaki ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, jellemzői, metszeti ábrázolás, 

mérethálózat, mérettűrések, illesztés, rajzolvasás, alkatrészrajzok; 

 Gépelemek: Kötőgépelemek, csavarok, csavarkötések, csapszegkötések, tengelykötések ékek, 

reteszek, szegecskötések, hegesztett- és ragasztott kötések, forgást közvetítő gépelemek, 

tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, forgást átszármaztató gépelemek, mozgást átalakító 

gépelemek, fékszerkezetek; 

 Belsőégésű motorok: Hőtani alapfogalmak, gáztörvények, motorok csoportosításai, motorok 

vezérlése, motorok tüzelőanyag-ellátó rendszere, elektronikus vezérlések, motorok 

kenőrendszere, motorok hűtése, karbantartása; 

 Mezőgazdasági erőgépek: Szerkezeti kialakítás, traktorok kapcsoló és kezelőszervei, vonó és 

függesztő szerkezet kialakítása, erőgépek napi karbantartása, indítása, erőgépekkel történő 

mozgás, mezőgazdasági erőgépek karbantartása, üzemeltetése; 

 Mezőgazdasági munkagépek: Talajművelés gépei, tápanyag-visszapótlás gépei, vetés-, ültetés-, 

palántázás gépei, növényápolás gépei, növényvédelem gépei, öntözés gépei, betakarító gépek, 

szállítás-anyagmozgatás gépei, állattartás gépei; 

 Hidraulikus rendszerek a mezőgazdaságban: Alapelvek, hidraulikus erőátvitel, hidraulikus 

rendszerek, jelölésük, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek, nyomáshatárolók, 

hidroakkumulátorok, nyomáscsökkentők, áramlásirányító szelepek, útváltók, kiegészítő 

berendezések – szűrők, csővezetékek, csőkötések, olajhűtő, nyomásmérő óra, egyszerű 

traktorhidraulikák, szabályzós hidraulikus rendszerek, hidraulikus szervokormány, hidrosztatikus 

hajtási rendszerek; 

 Elektromos rendszerek a mezőgazdaságban: Gépjárművek villamos rendszere, generátor, 

dinamó, feszültségszabályzó, akkumulátor, motorok indítása, indítómotorok, gyújtóberendezés, 

világítóberendezés jelzőberendezések, segédberendezések, kapcsolók biztosítékok; 

 Mezőgazdasági épületek gépészeti berendezései: Önitatók, trágyatávolítás gépei, 

fejőberendezés, tejkezelés gépei, szellőztető berendezések és ventillátorok, fűtési rendszerek, 

hőlégbefúvók; 

 Mezőgazdasági anyagmozgató gépek: Általános rendeltetésű egy- és kéttengelyes pótkocsik, 

speciális rendeltetésű pótkocsik (tartálykocsi, istállótrágya-szóró pótkocsi, takarmánykeverő-

kiosztó pótkocsi, rendelszedő pótkocsi), folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek, pneumatikus 

szállítóberendezések, szakaszos üzemű rakodógépek, erőgépre szerelt homlokrakodó- és 

forgórakodó gépek, vontatott rakodógépek, önjáró forgótornyos- és teleszkópos rakodógépek. 

 

Lényegében ezek a fejezetek képezik a mezőgazdasági gépészeti szakképesítések meghatározó 

tananyagát. Az egyes fejezetek, témák fenti kibontása és elemzése, továbbá a képzési célokkal 

történő megfeleltetése során jutunk el a tantárgyak tényleges tananyagának meghatározásához, 

illetve ez után lesz látható, hogy az egyes tantárgyak, témák mely elemei használhatók fel másik 

tantárgy, téma tanításában-tanulásában. 

 

Egy PÉLDA: Az Erőgépek szerkezeti felépítése téma tanítása során mindenképpen érinteni kell az 

egyes fődarabok, részegységek szerkezeti kialakítását. Ennek során ki kell térni többek között a 

fellépő igénybevétel jellegére, mértékére, az ehhez szükséges anyagminőségre. A fődarabok között 
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található az energiaforrás, a belsőégésű motor, amelyben különféle kémiai folyamatok játszódnak le. 

A motorban lévő gépelemek mozgását fizikai törvényszerűségek szabályozzák. A motor bizonyos 

gépelemei más fődarabokban, részegységekben is megtalálhatók (pl. tengelyek, csapágyak, mozgást 

átalakító gépelemek. Gépelemekből épülnek fel a mezőgazdasági munkagépek is, stb.). A részletezett 

fejezetek között számtalan összefüggés, átfedés fedezhető fel, melyek a tanítási-tanulási folyamatban, 

annak hatékonnyá tételében koncentráció formájában jól kiaknázhatók. 

A vázolt fejezetek akár a különböző képzési szinteken, akár az egyes szakmák tananyagában 

megtalálhatók, van, ahol önálló tantárgyként, máshol egy tantárgyon belüli témaként. Az adott 

szakmai képzés célja, ezen belül az adott tantárgy, téma tanításának célja határozza meg a jelzett 

fejezetek tényleges tartalmát.  

 

6.4.2.2. A tananyag elrendezésének szempontjai 

 

 A gépészeti tantárgyak tananyagának elrendezésében az egyik lehetséges fő irányt a 

mezőgazdasági termelési (itt: növénytermesztési és állattenyésztési) folyamat struktúrája adja.  

• A növénytermesztés termelési folyamatában különféle munkafolyamatokat (talajművelés, 

talajerő-visszapótlás, vetés-ültetés, növényápolás-növényvédelem, betakarítás), egy-egy 

munkafolyamaton belül munkaműveleteket, részműveleteket találunk.  

• A különböző állatfajok tenyésztése és tartása folyamatában a következő feladatokat találjuk: 

az állomány elhelyezése, fenntartása, gondozása, szaporítása, hasznosítása, 

létszámszabályozás. 

A gépészeti vonatkozású tananyag elrendezése tehát mindkét ágazat gépeivel kapcsolatban 

célszerűen a termesztéstechnológia mentén történik. 

 A tananyag-elrendezés másik fő szempontja, hogy az említett fejezetek (az Anyagismeret és a 

Géprajz kivételével) bármely képzési szinten, bármely szakmában nagyjából hasonló módszertani 

megközelítést tesznek lehetővé. Ennek alapja, hogy a fejezetek mindegyikének középpontjában 

valamilyen konkrét gépészeti tárgy (gép, berendezés) áll, amely azonos logikai séma alapján 

közelíthető. Eszerint egy gép, berendezés technikai jellegű megközelítésének sémája: 

RENDELTETÉS – SZERKEZETI FELÉPÍTÉS – MŰKÖDÉSI ELV – BEÁLLÍTÁS – ÜZEMELTETÉS – JAVÍTÁS –  

KARBANTARTÁS – HIBAELHÁRÍTÁS. 

 

 

 Egy lehetséges harmadik rendezési szempont a funkció szerinti rendezés. Eszerint a gépészeti 

vonatkozású tananyagban az alábbi csoportosítás is alkalmazható rendező elvként:  

MOTOROK – MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK – MEZŐGAZDASÁGI MUNKAGÉPEK – HIDRAULIKUS 

TELJESÍTMÉNYÁTVITEL GÉPEI – ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNYÁTVITEL GÉPEI – ANYAGMOZGATÁS GÉPEI – 

MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEI. 

 

6.5. A tanítási-tanulási folyamat általános törvényszerűségeinek érvényesülése a 

mezőgazdasági gépészeti tantárgyak tanításában 

6.5.1. A tanítási-tanulás feladatközpontú megközelítése: didaktikai feladatok a gépészeti 

tantárgyak tanításában-tanulásában 

Amikor a tanítási óra során az egyik momentumtól a másikig haladunk, számos olyan esemény 

megy végbe, ami hat a tanulóra, amiben ő maga is részt vesz, és benne változásokat hoz létre. Az 

oktatás lényegében ezt az eseménysort jelenti. Az oktatási eseményeket a tanár tervezi meg, úgy, 

hogy azok lehetővé tegyék a tanulók azon képességeinek fejlesztését, melyek az aktuális tanítási óra 
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céljaiban fogalmazódnak meg. (Gagné, Briggs, 1987.) Ezeket az órákon végbemenő eseményeket 

nevezi az oktatáselmélet didaktikai feladatoknak. 

 

6.5.1.1. A célkitűzés, motiváció lehetőségei 

Az oktatási folyamat eredményességének egyik alapvető feltétele a motiváció, a tanítás-tanulás 

pszichológiai alapfeltételeinek megteremtése, belső késztetés kiváltása a tanulás megvalósulása 

érdekében. Motivációval tudjuk a tanulót rávenni a tanulásra, kedvet csinálni ahhoz. A tanulási 

motiváció a tanulói magatartást, a tanulási tevékenységet, ezen belül a tanulás intenzitását, 

tartósságát és a tanulási teljesítményt tartósan befolyásolja. Jelentős szerepe van a személyiség 

formálásában is. 

A motiváció a tanítási óra, vagy a gyakorlati munkavégzés megkezdése előtt a célkitűzéssel 

kezdődik. Mindenekelőtt ismertetnünk kell a tanulókkal a munkavégzés célját, ezen belül az 

elvégzendő feladatokat. Talán a legfontosabb motiváló tényező a célok egyértelmű kitűzése. A tanuló 

ekkor ismeri meg azt a konkrét munkafeladatot, amelyet aznap meg kell kezdenie, vagy el kell 

végeznie. Tudjuk: a munkakezdés hangulata, a kezdeti érzelmi viszonyulás a napi teendőkhöz 

alapvetően meghatározza az adott nap hangulatát, ezen keresztül az eredményességét. Az oktatónak 

tehát arra kell törekednie, hogy a célokat mindig úgy tűzze ki, hogy az aktuális munkavégzéssel 

kapcsolatba hozható motiváló tényezőket vegye figyelembe.  

A célkitűzés bármelyik formáját is választja az oktató, törekednie kell arra, hogy lehetőleg a 

tervezett munkavégzésnek a tanuló érdeklődését felkeltő elemeit ragadja ki. Ehhez meg kell ismernie 

a tanuló legfontosabb személyiségtulajdonságait, életkori sajátosságait, érdeklődését, értékrendjét. 

 

A célkitűzés − és egyúttal a motiváció − az alábbi változatokban történhet: 

 Egyszerű bejelentés formájában: „A mezőgazdasági gépek szerelésének begyakorlásához 

fontos a belsőégésű motorok hibalehetőségeinek ismerete, és az esetleges hibák elhárítása. 

Ehhez ismerni kell a különféle motorok szerkezeti felépítését. A mai napon a munkavégzés 

eredményeként a belsőégésű motorok szerkezeti felépítésével ismerkedünk meg. Szétszerelünk 

egy négyütemű Diesel-motort, megvizsgáljuk a szerkezeti részek kapcsolatát, egyszerű 

hibalehetőségeit, majd a megfelelő szerelési sorrendben összeszereljük a motort.”  

 Egy másik PÉLDA a bejelentésre: „A gabona vetését akkor végezzük gazdaságosan és 

szakszerűen, ha a vetőmagot kellő mélységre, megfelelő sortávolságra és megfelelő 

folyóméterenkénti magszámmal vetjük, továbbá biztosítjuk a húzások pontos csatlakozását. 

Ahhoz, hogy ezeket a feltételeket meg tudjuk valósítani, a gabonavetőgépet be kell állítani. A mai 

foglalkozáson először megismerkedünk a beállítás fázisaival és módjaival, ezután beállítjuk a 

vetőgépet és megkezdjük a vetési munkákat.” 

 A tanuló hiányos ismereteire, azok kiegészítésének fontosságára való utalás: „Hogyan oldható 

meg, hogy a vetés során, a gépcsoporttal végzett forduló után a már vetett szélső sor és az 

aktuálisan vetendő szélső sor közötti távolság éppen az adott sortávolság legyen?” 

 Probléma-felvetés formájában: A célkitűzésnek a problémaszerű formája hiányérzetet kell, hogy 

keltsen a tanulókban. „Egy lehetséges jelenség: az eke forgató és porhanyító munkája egyaránt 

rossz. A talajba hatoló eketestek által kimetszett barázda nem válik szét darabokra, a 

barázdaszelet nem fordul át, az eketestek forgatás nélkül túrják a talajt. Vajon mik lehetnek a 

jelenség okai?” 

Másik PÉLDA: A kétütemű motor tanításakor így fogalmazhatjuk meg a célkitűzést: „Az előző órán 

megtanultuk a négyütemű motor működési módját, láttuk, hogy a motor működésére mind a négy 

ütemre nélkülözhetetlenül szükségünk van. Van-e valaki közöttetek, aki valamelyik ütemet 

kihagyhatónak találja? Márpedig mégis ismerünk kétütemű motorokat. Melyik lehet az a két ütem, 

amelyet a négy ütem közül elhagytak, és hogyan oldották meg mégis két ütemmel a motor 

működését? Ezt a rejtélyt fogjuk megoldani ezen az órán.” 

 Érdeklődést felkeltő kérdések megfogalmazása: „Gondoltatok már arra, hogy milyen 

következményekkel járhat, ha olajcsere során a motor olajteknőjébe nem a megfelelő minőségű, 

olcsóbb motorolajat töltjük, vagy nem végezzük el időben az olajcserét? Milyen következménye 
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lehet a rossz minőségű olaj használatának? Miért kell az olajat a motorban megadott ütemezés 

szerint, rendszeresen cserélni?” 

 Felkelti a tanulók érdeklődését az is, ha bevonjuk őket a feladat feldolgozása menetének 

megszervezésébe. Ezt olyan gépészeti ismereteknél végezhetjük, amelyeket bizonyos mértékben 

más tantárgy előző anyagából már ismernek, pl. volt már a géppel gyakorlati foglalkozásuk és így 

a gép üzemelési problémáit már megismerték. Összekapcsolhatjuk valamilyen tevékenységgel. 

Erre jó lehetőséget adnak a csoportmunkában vezetett géptani órák. 

 Az elvégzendő tevékenység céljának tudatosítása: „Ha arra törekedtek, hogy a gépjárművetek 

– legyen az személygépkocsi, vagy traktor – hosszú élettartamú legyen, meg kell ismernetek a 

motorok karbantartásának legfontosabb szabályait és műveleteit. A mai tevékenységünk tárgya a 

belsőégésű motor karbantartása, ezen belül a kenőolaj és az olajszűrő cseréje.” 

Egy másik PÉLDA: „Annak érdekében, hogy a belsőégésű motor forgó-mozgó alkatrészeinek 

túlzott mértékű kopását megakadályozzuk, vagy csökkentsük, nagyon fontos ezeknek az 

alkatrészeknek a kenése. A kenés érdekében a kenőanyagot el kell juttatnunk a megfelelő kenési 

helyre. Meg kell, hogy ismerjétek a motorok kenésének elvét, funkcióit és lehetőségeit, illetve 

azokat a berendezéseket, melyek a kenőolaj szállítására hivatottak.” 

 A munkavégzés legfontosabb fázisainak kiemelése, a felmerülő fő kérdések kiexponálása: 

„Ahhoz, hogy a vetőgépet megtanuljátok megfelelő módon beállítani, nem elég a vetőgép 

szerkezetének ismerete. A vetőgép beállításának fontos lépései a csoroszlyaszám 

meghatározása és azok felszerelése, a kivetendő magmennyiség meghatározása, a vetési 

mélység, valamint a nyomjelző beállítása.” 

 Az ismeretek társadalmi hasznosságának felismertetése: „A környezetkímélő munkavégzés, a 

környezettudatos magatartás nemcsak azért fontos, mert azt jogszabályok írják elő. Létkérdés az 

emberiség számára, hogy környezetét megkímélje. A növénytermesztés minden 

munkafolyamatának, így a növényvédelemnek is megvannak a szigorú szabályai, amiket be kell 

tartani.” 

 Vagy: „A vetőgépek beállításának szabályait a gyakorlati érettségi vizsgán is alaposan kell majd 

ismernetek, de legfőképpen az igazi nagy érettségin, majd a termelő munkátokban lesz erre időről 

időre szükségetek.” 

 

A tanulás-tanítás hatékonyságát legjobban az növeli, ha az ösztönzés a tanuló belső lelki 

szükségletéből, érdeklődéséből, tudásvágyából fakad. A tanárnak, oktatónak olyan helyzeteket kell 

teremtenie, hogy a tanulókban kérdések támadjanak, amelyekre keresik a választ. A tanulókat 

folyamatosan olyan szakmai problémahelyzetek elé kell állítani, amelyek megoldásában szívesen 

vesznek részt. A valóságos problémahelyzetek, illetve konfliktushelyzetek felvetése, azok gyakorlatias 

megközelítése, továbbá a megoldás megkeresésére irányuló törekvés és a konkrét megoldásban 

testet öltő tevékenységorientáció a korszerű oktatás alapja, és egyben a legjobb motivációs 

lehetőség.  

Fontos megemlíteni, hogy a motiválás mellett az aktivizálás és a megerősítés is jelentős szerepet 

kap a tanítási-tanulási folyamatban. E tényezők alapdidaktikai hármas egységet, összefüggő, 

kapcsolódó elemekből álló egységet alkotnak, mert egyik a másikból következik és ilyen formán 

hatnak is egymásra. (benkogabriella.blogspot.hu, 2015) 

Az aktivizálás azokat a külső, pedagógiai eljárásokat jelenti, amelyek hatására a tanulásban részt 

vevő személyek aktivációs szintje növekszik, felerősödik: a cselekvés célra irányultabbá válik, 

emelkedik a figyelem ébersége, a gondolkodás élessége, növekszik a motiváció hajtóereje, a memória 

befogadó- és integráló képessége. Az aktivitás mint pedagógiai alapelv azt jelenti, hogy a tanulóknak 

tudatosan és aktívan kell elsajátítaniuk az ismereteket, cselekvően kell részt venniük a tanítás-tanulás 

folyamatában. Bár a tanár direkt irányító munkája nem zárja ki eleve a tanulók bizonyos fokú 

öntevékenységét, az indirekt vezetés nagyobb teret, reálisabb lehetőséget nyújt a tanulói önállóság 

érvényesítésére, ily módon a tanulói aktivitás jobban biztosítható. 
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A munkáltató tanulás során többféle aktivizálási lehetőség adódik a tanár számára. Különösen 

jellemző ez a képességfejlesztő munkavégzésre, amelynek a szakmai elvárásokkal szinkronban kell 

lennie. A szakmai elvárások ismeretében, de a tanulói sajátosságokat is figyelembe véve 

választhatjuk ki a legmegfelelőbb munkafeladatot.  

 

Egy-egy munkafeladat elvégzésénél az aktivizálás következő lépéseit kövessük: 

 Probléma-felvetés: A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak tanítása során számos lehetőség 

adódik a problémafelvetésre. Fontos, hogy az aktuális témával, munkavégzéssel kapcsolatos 

problémát vessünk fel, amely az adott szakmára jellemző, és életszerű. A megfelelő módon 

megtett probléma-felvetés a tanulókban hiányérzetet kelt, a probléma megoldására hangolja rá 

őket. Csak néhány lehetőség:  

• Miért nem indul az erőgép motorja?  

• Miért nem forgatja a kihasított barázdaszeletet az ágyeke?  

• Miért nem készít megfelelő finomságú, egyenletes magágyat a talajmaró? 

• Miért nem megfelelő a cseppképzés a növényvédelmi munkák során egy hidraulikus 

cseppképzésű gép használata esetén?  

• Permetezőgépek használata esetén miért szükséges a cseppméret csökkentése? 

• Mi okozhatja, hogy nem megfelelő a bála tömörsége a hengerbálázó használata esetén?   

 A felvetett probléma megoldására késztetés, a megoldási lehetőségek számbavételével és azok 

megbeszélésével. Ilyenkor egyrészt támaszkodjunk a tanulók fantáziájára. Hagyjuk szárnyalni a 

tanulói fantáziát, ne szorítsuk korlátok közé a képzeletét. Olyan helyzetet kell teremteni, mint a 

’brain-storming’ (ötletbörze) módszerének alkalmazásánál: nincs rossz ötlet, még a 

legképtelenebb felvetés is elmozdíthat a problémamegoldás irányába.  

Az aktivizálásnak ez a fázisa másrészt igényli a meglévő előismeretek felidézését. Ezek 

mozgósítása teszi lehetővé, hogy a tanulókkal közösen megoldási alternatívákat állítsunk fel.  

Az előzőekben felvetett problémák közül egy: Miért nem indul az erőgép motorja? A három fő ok 

lehet, hogy a motorban az égés feltételei nem teljesülnek. Nincs üzemanyag, vagy nincs 

gyulladási hőmérséklet, vagy nincs oxigén. Egyéb okok az előzőekkel kapcsolatosak lehetnek. 

 A megoldási lehetőségek részletes elemzése a tanulók bevonásával. A tanár, oktató irányításával 

a tanulók megvizsgálják a tanulók által felvetett egyes probléma-megoldási lehetőségeket. 

Figyelembe veszik a megoldások szakmai, személyi, tárgyi, környezeti, gazdaságossági, stb. 

feltételeit. Lehetőségek: Üzemanyag megléte vagy pótlása, levegőszűrő tisztaságának 

ellenőrzése, megfelelő kompresszió a motorban, a befecskendezés idejének pontos beállítása, a 

befecskendezési nyomás megfelelő mértéke, stb. 

 Az optimális megoldási lehetőség kiválasztása a tanulók által, döntésre késztetés. Az említett 

feltételek mérlegelése, alapos elemző munka után kerül sor a legmegfelelőbb megoldás 

meghatározására. A tanárnak, szakoktatónak érzékeltetnie kell a tanulóval, hogy döntésének 

súlya van, amely kihatással van a további tevékenységének sikerére, a munkavégzés 

biztonságára, gazdaságosságára, a környezet állapotára, stb. 

 A probléma megoldása öntevékeny tanulói munka által. Ez az aktivizálás és annak 

eredményeként az aktív tanulói munkavégzés utolsó fázisa. Folyamatos tanári kontrollt és adott 

hiba felmerülése esetén azonnali beavatkozást igényel. Hiba esetén a tanár rávezetéssel próbálja 

a tanulónál elérni, hogy az maga jöjjön rá az elkövetett hiba okára és a javítás módjára. 

 

A megerősítés a tanár értékelő reagálása a tanulói teljesítményre. A tanárnak, oktatónak azonnal 

reagálnia kell a tanuló tevékenységére. A megerősítés akkor pozitív, ha a tanár, gyakorlati oktató a 

tanuló munkáját elfogadta, megfelelőnek találta és ezt közölte a tanulóval. A példánk esetében ilyen 

alkalom, ha a tanuló kizárja a levegő és a gyulladási hőmérséklet hiányának lehetőségét, a hibát az 

üzemanyag-ellátó rendszerben keresi, és annak részegységeit a megfelelő sorrendben vizsgálja át. 

Negatív megerősítés a tanulói munkavégzésre adott, korrekciót célzó oktatói reakció.  

 

6.5.1.2. Az új ismeretek feldolgozásával kapcsolatos didaktikai feladatok 
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A didaktikai feladatok tárgyalása előtt – a mezőgazdasági gépészeti tantárgyak sajátosságait 

alapul véve – célszerű a tananyag feldolgozásának logikusan követhető útját, lépéseit meghatározni. 

A tananyag építkezését, belső összefüggéseit, egymásra épülését jól láthatjuk, ha a 

kerettantervekben a megnevezett modulokban szereplő tantárgyak, témakörök tanításának időbeni 

elhelyezkedését vizsgáljuk. Felismerhető, hogy a tananyag a szakma logikája szerint rendezett. Mivel 

a mezőgazdaságban használatos gépekről, gépészeti berendezésekről van nagyrészt szó, a 

didaktikai szempontú felépítés is ennek megfelelően, jól építhető.  

 

A tananyag szakmai logikával egyeztetett, didaktikai szempontú rendezése két tengely mentén 

történhet: 

Termelési folyamat központú rendezés: Ahhoz, hogy mit tanítsunk a gépészeti órákon, vagy a 

gyakorlati foglalkozásokon milyen tevékenységeket gyakoroltassunk a képességfejlesztés céljából. 

Ennek során a termelés folyamatát, azon belül a munkafolyamatokat részekre bontjuk, elemezzük, 

megvizsgáljuk azokat. (Emőkey, 2005.) 

a) A termelési folyamat  

A termelési folyamat megtervezett tevékenység, amelynek célja a természeti erőket és 

biológiai folyamatokat felhasználva termények, termékek előállítása. A tevékenység 

eredménye általában a folyamat végén jelenik meg, és az adott folyamat szempontjából 

végterméknek tekinthető. Lehetséges azonban, hogy a folyamat szempontjából végterméknek 

minősülő eredmény további feldolgozásra kerül, összességében tehát csak félkész termék.  

b) A munkafolyamat 

A munkafolyamat a termelési folyamatnak munkával kitöltött része. A munkafolyamatokat a 

termelési folyamaton belül a biológiai igények által meghatározott szakaszokban kell 

elvégezni. Munkafolyamat például valamely növény termelési folyamatában a talaj-

előkészítés, a vetés, a növényvédelem, a betakarítás. Az állattenyésztésben 

munkafolyamatnak tekinthető a takarmányozás, a trágyaeltávolítás, az állatápolás. 

c) A munkaművelet 

A munkaművelet a munkafolyamat önálló, jól elhatárolható, technológiai szempontból 

egynemű része, amelyet ugyanazzal az eszközzel és ugyanazon a munkahelyen végeznek. 

Munkaműveletnek minősül általában a mezőgazdasági munkákban az erőgép és a munkagép 

összekapcsolása, a növénytermesztésben a növényvédő szer bekeverése és a növényvédő 

gép feltöltése, az állattenyésztésben a takarmány kijuttatása. 

d) A műveletelem 

A műveletelem a munkaművelet legkisebb, jól elhatárolható, azonos módon végzett része, 

amelynek időtartama mérhető. Műveletelemnek minősül például vetésnél a nyomjelzők 

váltása, a csoroszlyák kiemelése és süllyesztése, a traktor hidraulika vezérlőtömbjének 

működtetése, anyagszállításnál a fel- és lerakodás, fejésnél a fejőkelyhek felhelyezése. 

e) A munkamozdulat 

A munkamozdulat a munkavégzés legkisebb része. A munkát végző személy szempontjából 

közelítve munkamozdulatnak minősíthető például egy testrész (ujj, kéz, láb, törzs), illetve az 

egész test munka közbeni, irányváltoztatás nélküli áthelyezése. Ilyen lehet a nyúlás egy 

szerszám után, a szerszám megfogása, a munkavégzés helyének jobb megközelítése 

céljából a járás, vagy a jobb hozzáférhetőség érdekében a részleges helyváltoztatás (pl. 

súlypont-áthelyezés). A munkamozdulat megfigyelhető, de közvetlenül nem mérhető.  

 

Egy konkrét növénytermesztési, vagy állattenyésztési-tartási folyamatot alkotóelemeire bontva az 

egyes elemekhez rendelhető gépek a II. pontban leírt rendszer szerint tárgyalhatók. 

 

I.) Gép-központú rendezés. Ez a felfogás a termelési folyamatba szervesen beépülő gép oldaláról 

közelít, az alábbi logika szerint: 

 

anyagok – gépelemek – részegységek – fődarabok – GÉPEK – gépcsoportok – gépcsaládok 

– géprendszerek, technológiák 
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Az egyes fejezetekre jellemző, hogy azok mindegyike részben saját módszertannal rendelkezik. 

Mivel a középpontban a GÉP áll, célszerű a feldolgozás útjának meghatározásában ezt 

kidomborítani. Ennek megfelelően egy gép, berendezés általános megközelítésének sémája: 

a) A gép, berendezés leírása 

- Megnevezés, rendeltetés, alkalmazási terület; 

- Szerkezeti felépítés, fődarabok, részegységek, egyes fontos gépelemek kialakítása 

és funkciója, kapcsolatuk, egymáshoz való viszonyuk; 

- A működési elvet meghatározó törvényszerűségek – a működésre jellemző fizikai, 

kémiai, technikai jelenségek; 

- Működési elv. 

b) A gép, berendezés beállítása és üzemeltetése 

- A működés feltételei és követelményei; 

- A rendeltetésszerű üzemeltetés sajátos jellemzői és szabályai; 

- A szükséges beállítások; 

- A működtetés irányításának és szabályozásának lehetőségei. 

c) A gép, berendezés javítása, karbantartása 

- A karbantartás jelentősége és formái. Napi és időszakos karbantartási munkák; 

- A karbantartás módja és szervezése; 

- Hibaforrások, a hibák kiküszöbölése. 

d) Tipikus működési zavarok, meghibásodás, hibaelhárítás 

- Meghibásodási lehetőségek, a meghibásodások okai, megelőzésük módja; 

- Gépkönyvek, üzemeltetési, karbantartási és munkavédelmi előírások. 

 

Az új ismeretek feldolgozásával kapcsolatos didaktikai feladatok megvalósítása a tanulók 

ismeretszerzésének legfontosabb fázisa. Ekkor történik a tanulók megismertetése az ismeret alapvető 

elemeivel, a tényekkel. Ennek során szervezett keretek között feltárjuk előttük a tárgyakra, 

jelenségekre vonatkozó adatokat, tényeket, információkat. 

Gagné és Briggs az “Az oktatástervezés alapelvei” című könyvében (Gagné, Briggs, 1987) 

ugyancsak kiemelik, hogy a hatékony tanulás érdekében a tanulókat stimulálni kell, mégpedig 

úgynevezett “stimulációs anyag” bemutatásával. Ez azt jelenti, hogy a megismerendő tárgyakat, 

jelenségeket, folyamatokat tényszerűen kell a tanulók elé tárni, így tenni lehetővé azok megismerését, 

tanulmányozását, a szükséges tények feltárását. A tényszerűség biztosítására a különböző tanulási 

stratégiákban különböző lehetőségek vannak. Az új ismeretek feldolgozásának ezt a fázisát 

tényanyag-nyújtásnak nevezzük. 

A tényanyag fogalmába a konkrét, objektív tényeken kívül beleértjük azokat a jelenségeket, 

eseményeket, állításokat, tételeket, amelyek valamilyen valóságos tárggyal, folyamattal 

kapcsolatosak. Mivel a gépészeti tantárgyak tartalma egzakt, a tantárgyak tanítása során a 

tényanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen. 

 Érzékletek: A bennünket érő különböző /pl. fény, hő, mechanikai, vegyi, stb./ hatások, ingerek 

leképződésével, az idegrendszer segítségével jönnek létre. Pl. A diesel-motor jellegzetes 

hangjának megváltozása, a fékrendszer túlmelegedésének érzékelése, vagy a motor füstölése.  

 Észleleti kép: ugyanarról a tárgyról egy időben több inger (pl. hő- és fényhatás), összetett 

érzékelés eredménye. Pl. A motor hangjának megváltozásával egy időben jelentkező erős 

füstölés, vagy a fékrendszer melegedésével egy időben érzékelhető, a fékbetét égésére utaló 

szag. 

 Emlékkép: A korábbi ismeretekre, tapasztalatokra építés lehetősége. Pl. A mezőgazdasági 

munkagép-gyakorlaton az eke beállítása során szerzett tapasztalatok felidézése az elméleti órán, 

a művelőszerszám forgató munkájának és a szántásképnek a felidézésével. 

 Képzeleti kép: Egy időben több emlékkép is felmerülhet, amelyek sajátos módon 

összekapcsolódnak, új, egységes képpé zárulnak. Ez a képzelet, eredménye a képzeleti kép. Pl. 
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A rigol-eke tanítása során: „Képzeljetek el egy egyetlen művelő elemmel rendelkező ekét, 

melynek művelő szerszáma 50-90 cm mélyen hatol a talajba.”  

Egy általános példa: Egy munkadarab elkészítése előtt annak képe, formája, minden 

összefüggése a tanuló képzeletében megszületik. 

 Képzetek és ismeretek: A legspeciálisabb emberi tulajdonság, a gondolkodási képesség útján 

létrejött ismeret is használható kiindulási lehetőségnek, ha segítségével gyorsabban jutunk el 

magasabb általánosításokhoz. 

 

A tényanyagnak tehát igen sok fajtája ismeretes. Sokféleségük mellett azonban mindegyiknek van egy 

közös jegye, nevezetesen az, hogy többé-kevésbé mindegyik az objektív valóságot tükrözi vissza. Az 

eredményes munka érdekében helyes, ha a tanulók maguk végeznek adatgyűjtést, tényfeltárást, 

illetve kísérletek, gyakorlatok során önállóan vagy csoportosan hajtanak végre megfigyeléseket. 

 

A) Induktív megközelítés 

A gépészeti tantárgyak tananyagának megismerése érzékleti és fogalmi szinten egyaránt lehetséges. 

Ez a két szint nem válik külön egymástól – a megismerés folyamatában az érzékszervekkel történő 

megismerés általában megelőzi a fogalmi megismerést. Ez a két szint jellemzi az induktív úton 

végbemenő megismerési folyamatot is, amikor az egyediből, a konkrétból haladunk az általános 

felé. Az érzékleti – konkrét – szinten nyújtott, felismert adatokat a tanulók különféle gondolkodási 

műveletek végzésével dolgozzák fel. A konkrét érzékelése nem más, mint a valóság megtapasztalása, 

az érzéklet pedig a gondolkodás segítségével jut el az absztrakció egy bizonyos szintjére.  

 

Az induktív megoldásmenet logikai útja például: 

- egyes esetek, konkrét jelenségek vizsgálata, elemzése; 

- az egyes vonatkozásokat befolyásoló tényezők megkeresése;  

- az egyes vonatkozások kiemelése, összefüggések keresése;  

- az egyes vonatkozások közötti összefüggések összefoglalása, törvénnyé, szabállyá 

módosítása, (általánosítás); 

- az általánosítás helyességének ellenőrzése. 

 

A gépészeti tantárgyakban az induktív út követése látszik a legkézenfekvőbbnek, mert 

segítségével a tananyag logikája, felépülése követhető. A tárgy egzakt jellege miatt az 

általánosításhoz a részcélkitűzés pontosan megfogalmazható és az indukciós anyag-nyújtás széles 

skálája válik lehetővé a tanárok számára, emiatt könnyebben végezhető az elemzés is. 

 

Példa az induktív megközelítésre: 

a) Részcélkitűzés (kulcsmondat) meghatározása 

Ismerkedjünk meg a dugattyús szivattyú működési elvével! 

b) Indukciós (tény-) anyag megválasztása 

A dugattyús szivattyú bemutatása diaképen.  

(Indukciós anyag = minden lelki jelenség, tudati tény, amely valamilyen formában és szinten 

tükrözi a valóságot.) 

c) Elemzés 

 Elvileg milyen mozgás-átalakítást végezhet egy forgattyús hajtómű? 

(Forgó mozgásból egyenes vonalú alternáló mozgás, vagy alternáló mozgásból forgó 

mozgás.) 

 Mit jelent a „motor-elv”, és mit a „szivattyú-elv”? 

(Motor-elv: hidraulikus energiából mechanikai munka; 

Szivattyú-elv: mechanikai munkából hidraulikus energia (itt: folyadékszállítás.) 

 Milyen irányú az energiaátalakulás a szivattyúban? 

A főtengelyről hajtókar által hajtott dugattyú alternáló mozgást végez, ennek következtében 

szívás, illetve folyadékszállítás jön létre.) 
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 Milyen mozgás eredményeképpen történik folyadékszállítás a rendszerben? 

(A forgattyús tengely forgó mozgása következtében.) 

 Milyen mozgással jellemezhető a dugattyú? 

(A dugattyú két pont – alsó és felső holtpont – között alternáló mozgást végez.) 

 Mi hozza létre a dugattyú alternáló mozgását? 

(Külső energiaforrásról hajtott forgattyús tengely.) 

 Mi a hajtókar feladata? 

(A mozgás közvetítése a forgattyús tengely és a dugattyú között.) 

 Mi a forgattyús tengely feladata? 

(A dugattyú alternáló mozgásának biztosítása.) 

d) Általánosítás 

 Tehát akkor általában mi jellemzi egy dugattyús szivattyú működését? 

A dugattyús szivattyú lényegében egy forgattyús hajtómű, melyben a forgó mozgás alternáló 

mozgássá történő átalakítása történik. Külső energiaforrás hajtja a forgattyús tengelyt, 

melynek mozgása hajtókaron keresztül a dugattyút alternáló mozgásra kényszeríti. A dugattyú 

alternáló mozgása biztosítja a szívóütem, illetve a nyomó – szállító – ütem kialakulását. A 

működést szelepek segítik. 

Az általánosítást célszerű az induktív megközelítés megtervezése során előre megfogalmazni, 

annak érdekében, hogy a logikai egység kibontására vonatkozó célkitűzést minél 

pontosabban tudjuk meghatározni, illetve az elemző kérdéseket minél célirányosabban, 

optimális kérdés-formában megalkotni. 

 

B) Deduktív megközelítés 

A deduktív megközelítésnél egy feltételezés igazolását támasztjuk alá a tényekkel. A deduktív 

megoldásmenet törvényből, szabályból vezet a konkrét jelenséghez, az általánostól az egyeshez, a 

különöshöz. Logikai útja:  

- Általános törvény megfogalmazása; 

- Új megállapítás felállítása; 

- Az általános és az új egybevetése (feltételrendszer), megállapítások, definíciók, igazolások 

alkotása; 

- Általánosítás és összefoglalás;  

- Végső következtetések levonása; 

- A végkövetkeztetések helyességének ellenőrzése. 

 

Példa a deduktív megközelítésre: 

Célkitűzés: Állapítsuk meg, hogy a négyütemű négy hengeres motorok gyújtási sorrendje nem lehet 

más, csak 1-3-4-2 vagy 1-2-4-3! 

Felső tétel:  

A gyújtási sorrend a többhengeres motorokban a forgattyús tengely alakjától és a vezérmű-tengely 

kialakításától függ. 

Alsó tétel:  

A négyhengeres négyütemű motor forgattyús tengelyének alakja a következő: a két szélső forgattyú a 

két középsőhöz viszonyítva a síkban 180 fokkal fordul el, tehát a dugattyú a két szélső és a két 

középső hengerben halad egyszerre azonos irányban. Tételezzük fel, hogy a két szélső hengerben az 

első ütemben lefelé haladnak a dugattyúk. Ekkor az első hengerben terjeszkedés van, a negyedik 

hengerben csak szívás lehetséges. A középső hengerek dugattyúi felfelé haladnak, tehát a második 

hengerben kipufogás, a harmadikban sűrítés játszódhat le, vagy fordítva, a második hengerben van 

sűrítés és a harmadikban kipufogás.  

Záró tétel: 

Mivel a forgattyús tengely kialakítása más variációt nem tesz lehetővé, a gyújtási sorrend nem lehet 

más, csak 1-3-4-2, vagy 1-2-4-3. 
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A megismerés deduktív útjának követése a géptan tantárgyban meggyorsítja az ismeretszerzés 

folyamatát, lerövidíti az ismeretszerzés útját. A tanulók általános iskolai ismereteire, az alapozó 

tantárgyakra (fizika, kémia), más tantárgyakra, illetve a gyakorlatra építve a deduktív menetben a már 

meglévő ismeretek alapján jutunk el új végkövetkeztetésekhez. A következtetések, mint logikai 

eljárások, különösen a kategorikus szillogizmus és a feltételes szillogizmus a tárgy tanításában jól 

alkalmazhatók.
4
 

 

Az induktív és deduktív megközelítések lényegét az 1. ábra illusztrálja. 

 

 
 

 

6.5.1.3. Az ismeretek megszilárdítása 

A megszilárdítás folyamatának tervszerű levezetésében a pedagógusra a következő feladatok 

hárulnak: 

- A lényeg megragadása; 

- Az összefüggések felismertetése és elmélyítése. 

 

A gépészeti tantárgyak oktatás során a rögzítésnek két fajtáját különböztetjük meg: 

 Elsődleges rögzítés: Az új ismeretek feldolgozása közben szakaszosan, illetve közvetlenül a 

feldolgozás után, összefoglaló jelleggel az óra végén valósítjuk meg. Olyan kérdéseket 

fogalmazzunk meg, melyek lehetőséget adnak a tanulóknak az elmélyült gondolkozásra, azért, 

hogy az órán tanult ismereteket üzemelési, gyakorlati körülmények között majd alkalmazni tudják. 

Például: A talajművelő gépekkel foglalkozó órák végén állapítsák meg a tanulók, hogy az 

aktuálisan tanult gép milyen alapműveletek elvégzésére képes, és hogy ezen alapműveletek mely 

növények termesztésében kapnak szerepet. A rögzítés leggyakoribb módszere a beszélgetés, de 

gyakran használjuk a gyakorlást és a szemléltetést, valamint a tankönyvből való tanulást is. 

- Befejező rögzítés: Egy nagyobb tananyagot felölelő téma feldolgozása végén hajtunk végre. Az 

összefoglalás (visszakérdezés), vagy az egyszerű ismétlés kis hatékonysága miatt célszerű a 

sokkal eredményesebb rendszerezést elvégezni, amely alapos és összetett gondolkozási 

tevékenységet követel, és a rendszerben gondolkodás képességének fejlődését segíti elő. 

Például: Abban az esetben, ha a tanuló a különböző szórófej-típusokat meghatározott elv alapján 

rendszerbe állítja, és ezen elv alapján rögzíti azokat, az emlékezetbe vésés tartós lesz.  

                                                           
4
 Forrás: toth_peter_2007FPN.ppt 

 

1. ábra. Az induktív és deduktív tananyagfeldolgozás (Forrás: toth_peter_2007FPN.ppt) 
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Még a rendszerezésnél is hatékonyabban szolgálja a rögzítést az alkalmazás mint komplex 

feladat. A géptanban ezt a rögzítési módot szinte korlát nélkül végezhetjük. 

 

6.5.1.4. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos didaktikai feladatok 

Az alkalmazás azt jelenti, hogy az újonnan megszerzett ismereteinket különféle feladat- és 

problémamegoldásokban alkalmazzuk, közelebb hozva ez által az elméletben tanultakat a 

mindennapi gyakorlattal. 

A gépészetben az egyik gyakran alkalmazott eljárás egy-egy ismeretanyag megértése után az 

alkalmazásra történő utalás. Másik lehetőség az új ismeret feldolgozása előtt a tanulók már meglévő 

gyakorlati ismereteire történő hivatkozás, mint kiindulás, majd ezt követően az elemzés és az 

általánosítás, eljutás az absztrakt ismerethez. 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának leghatásosabb módszere a gyakorlás, amikor is a 

megszerzett ismereteink mozgósításával, felhasználásával különféle valóságos szakmai közegbe 

ágyazott problémákat igyekszünk megoldani. A tanulásnak ebben a szakaszában tehát nem az új 

ismeretek megszerzésére, hanem azok gyakorlati közegben való mozgósítására, egy-egy gyakorlati 

probléma megoldására tevődik át a figyelem. A géptanban az életközelség követelménye 

hangsúlyozottan állítja elénk a gyakorlatban való alkalmazás fontosságát. 

 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazása több szinten valósítható meg:  

 Az alkalmazás első szintjén a megismert tárgyak, kialakított fogalmak, szabályok gyakorlatban 

való felismerése történik. Pl. különböztessék meg a gazdaság vetőgépeit a vetőszerkezet 

működése alapján. Állapítsák meg az egyes vetőszerkezetek helyes beállításának szabályait.  

- Az alkalmazás egy magasabb szintjén a tanulók a meglevő gyakorlati ismeretek alapján új 

ismereteket sajátítanak el. Például ha a Gépelemek tantárgyban (vagy témakörben) már 

megismerték a mozgást átalakító gépelemeket, akkor ezen ismereteik segítségével 

megállapíthatják a motorok forgattyús tengelyének a kialakítási szempontjait és működési módját. 

Lehetőség, hogy az elméleti gépészeti ismereteik segítségével laboratóriumi munka során (pl. 

kenőolajok vizsgálata), műhelymunkával (pl. Diesel-porlasztók beporlasztási nyomásának 

ellenőrzése, a porlasztó beállítása), tangazdaságban végzett munkával (pl. tápanyag kijuttatás, 

szántás, vetés, növényvédelem), vagy külső gyakorlóhelyen végzett folyamatos termelő munkával 

gyakorlati feladatokat oldjanak meg.  

Jó lehetőségre utal a következő PÉLDA: Az alkalmazó órán a tanulók ismerjék fel a különböző 

rendeltetésű talajművelő gépeket, majd arra a kérdésre, hogy a különböző talajviszonyok mellett 

mely gépet és milyen célra használják, a gépek szerkezetének ismeretei alapján indokolják meg. 

 

Az alkalmazás problémaköréhez tartozik a szakmai képzésben a szakmai számítások elvégzése 

is, amikor a tanulók a matematikai, a természettudományos vagy az alkalmazott tudományos 

tantárgyakban megszerzett ismereteiket alkalmazzák egy-egy szakmai tantárgyon belül. A gépészeti 

problémák megközelítéséhez, egy-egy szakmai számítási feladat megoldásához elengedhetetlen a 

fizikai törvényszerűségek felismerése, a fizikában tanult összefüggések, képletek alkalmazása. 

 

6.5.1.5. A tanulók munkájának ellenőrzése és értékelése 

Az ellenőrzés-értékelés módjának és eszközeinek a tantervi követelményekre kell épülniük, mivel a 

képzési folyamatnak ebben a mozzanatában a követelményekben leírt elvárások meglétét 

ellenőrizzük. 

Az ellenőrzés-értékelés során meg kell, hogy feleljünk az objektivitás, az érvényesség és a 

megbízhatóság hármas követelményének. Éppen ezért ahhoz, hogy a tanulók tudásszintjéről, 

haladásukról valóságos képet kapjunk, úgynevezett pontosított követelményekkel kell, hogy 

ütköztessük őket az ellenőrzés-értékelés során. A pontosan leírt követelmények, az által, hogy 

operacionalizáltak (feladatosítottak, tehát mérhetők), lehetővé teszik a tanulók objektív megfigyelését.  
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Hogyan fogalmazzunk meg pontosított követelményeket az éppen aktuális tananyaggal 

kapcsolatban?  

 A pontosított követelmény megfigyelhető teljesítményt (viselkedést) írjon le, olyant, amely egy 

elemi képességet reprezentál. Ezt a megfigyelhető teljesítményt vagy viselkedést cselekvő ige 

fejezi ki.  

 Írja le, hogy a megfigyelhető teljesítménynek, viselkedésnek milyen feltételrendszer között kell 

előállnia; 

 Határolja be, hogy a teljesítményt milyen körülmények között lehet teljesítettnek tekinteni, tehát 

írja le az elfogadás feltételeit; 

 A fentieket úgy írja le, hogy a megfogalmazása egyértelmű legyen. 

 

A fenti elvárások teljesülése az alábbi két, egyszerű gépészeti PÉLDÁN követhető nyomon: 

 Ellenőrző feladat: „Ismertesse a Diesel motor tüzelőanyag ellátó rendszer felépítését és 

működését!  

 Értékelési szempontrendszer: A részegységek és helyük a rendszerben. A részegységek 

felismerése, megnevezése, funkciói, felépítésük, működésük, hatásuk a rendszer működésének 

egészére. 

 Az értékelés körülményei: Munkavégzés az asztalra kihelyezett részegységekkel. Segédeszköz: a 

Diesel-tüzelőanyag ellátó rendszert ábrázoló falikép. Egyéb külső segítség nem vehető igénybe.  

 Az elfogadás, a teljesítés feltételei: A feladat teljesítésére fordítható idő 20 perc. Pontos 

megnevezés, pontos funkció-megadás, legfeljebb egy tévedéssel. A sorrendiségben tévedés nem 

elfogadható.  

 

Egy másik PÉLDA: 

- Ellenőrző feladat: "Nevezzen meg az asztalon elhelyezett belsőégésű motor-részegységek 

közül a rendelkezésére álló 10 perc alatt legalább 12 darabot." 

- Értékelési szempontrendszer (a megfigyelhető teljesítmény): nevezzen meg... 

- Az értékelés körülményei: az asztalon elhelyezett belsőégésű motor-részegységek közül, 10 

perc alatt... 

- Az elfogadás, teljesítés feltétele: legalább 12 darabot... 

- A negyedik feltétel, az egyértelműség a példa objektivitása miatt nyilvánvalóan fennáll. 

 

Lehetőségek az ellenőrzés-értékelés megvalósítására 

 

Attól függően, hogy tantermi foglalkozásról, vagy gyakorlatról beszélünk, a tanulók tudásának 

ellenőrzésére több lehetőség kínálkozik: 

A) Ellenőrzés folyamatos megfigyelés útján: Elméleti órákon és gyakorlati foglalkozásokon 

egyaránt indokolt. A folyamatos megfigyelés az alábbiakra terjedhet ki: 

– Az egyes tanulók milyen motivációval rendelkeznek, ennek hatására hogyan vesznek részt a 

munkavégzés folyamatában? 

– Felkelthető-e az érdeklődésük az adott téma, munkafolyamat, művelet, stb. iránt? 

– Ráirányítható-e a figyelmük a munkatevékenységre, és tartósan fenntartható-e?  

– Aktivizálhatók-e, és fenntartható-e az aktivitásuk az alkalmazott módszertani eszköztár 

segítségével?  

– Megértették-e az aktuális feladatot?  

– Hogyan vesznek részt a közösségi munkában?  

– Hogyan viszonyulnak a munka tárgyához, a munkaeszközökhöz, a társakhoz?  

– Megfigyelhetjük a munkavégzés során felmerülő ismeretlen problémához való 

viszonyulásukat, a bennük felmerülő tipikus kérdéseket, az ezekre adott válaszaikat, 

hozzászólásaikat.  

– Megfigyelhetjük egyéni kezdeményező készségüket egy-egy probléma megoldása érdekében, 

és ezekből a tényezőkből következtethetünk a tanulók kreativitására. 
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B) Ellenőrzés egyénileg vagy csoportosan, alkalmazásban. A tanulókkal a korábban megismert 

feladatokat kimondottan ellenőrzés és értékelés céljából üzemszerűen végeztetjük. Felmérjük, 

hogy a megtanult ismereteket tudják-e alkalmazni a gyakorlatban, valóságos munkakörülmények 

között. Alkalmazás közben győződhetünk meg a tanulók jártasságairól, készségeiről, melyeknek 

különösen a szakmai képzésben nagy a jelentőségük. Ekkor nyílik lehetőség annak elemzésére, 

hogy mit csinál a tanuló, ha egy valóságos munkafolyamatban ismeretlen eredetű problémával 

találja szemben magát. Képet kaphatunk a tanuló által végzett munka szakszerűségéről, a 

munkavégzés fegyelmezettségéről, arról, hogy a felkészülés adott fokán a tanuló milyen 

minőségi igényeket támaszt a saját munkájával szemben, képes-e a megfelelő teljesítmény 

elérésére és megtartására. Az alkalmazásban történő ellenőrzés során képet kapunk arról, hogy 

a tanuló hogyan ítéli meg önmagát és teljesítményét. 

Fontos, hogy a tényleges munkavégzést, a feladatok elvégzését mindig azonnal kövesse az 

értékelés, ami lehet csak szóbeli értékelés, vagy szóbeli értékelés és osztályzat is. 

C) A hibák feltárása. Az a tény, hogy a tanuló még nem rendelkezik a szakmai feladatok 

megoldásához szükséges kompetenciákkal, a munkavégzés során elkövetett hibákban válik 

nyilvánvalóvá. Éppen ezért célszerű, ha az ellenőrző-értékelő munka konkrétan kiterjed a 

következőkre: 

– Mi lehet az elkövetett hiba tényleges oka (nem megfelelő pszichikai állapot, szervezési hiba, 

nem megfelelő munkavégzés, szerszám hibája; anyaghiba, géphiba stb.)? 

– Milyen az elkövetett hiba súlyossága (a személyi vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztette-e, 

könnyen korrigálható, nehezen vagy egyáltalán nem korrigálható)? 

– A munkavégzés mely fázisában történt a hiba elkövetése (szervezési hiba, kivitelezési hiba, 

ellenőrzési hiba)? 

– Mik lehetnek a hiba elkövetésének pedagógiai okai (a tanulókkal a munkavégzés alapvető 

szabályait nem ismertették; a képességek alacsony fejlettségi szintje a begyakorlottság 

hiánya miatt; önbizalom hiánya; helytelen önértékelés; figyelmetlenség; fegyelmezetlenség; 

stb.)? 

 

6.5.2. Módszerek, megválasztásukat befolyásoló tényezők a gépészetben 

Hegel szerint a módszer nem külső forma, hanem a tartalom lelke és értelme. Ebben az 

értelmezésben a módszer az ember tevékenységének tervszerűségét, rendszerességét jelenti. Mivel 

a tanítás-tanulás a tanár és a tanuló közös tevékenysége, a módszerek fogalmába beletartoznak mind 

az oktató, mind a tanuló eljárásai. Oktatási módszeren tehát egyrészt a tanárnak azokat a speciális 

eljárásait értjük, melyekkel a tanítási cél megvalósulását segíti a tanítási órán és az órán kívüli 

tevékenységben, másrészt a tanulóknak azokat a munkaeljárásait, amelyekkel a tanítási cél 

realizálásában aktív és hatékony módon részt vesznek. 

 

Utasítás: Többnyire valamely munkatevékenységhez, sémaszerűen végezhető feladathoz 

kapcsolódik. Fontos, hogy a tanári utasítások pontosak, lépésekre bontottak legyenek, összefüggő, 

egymásután következő részfeladatokból álljanak. Egyik megjelenési formája a tanár által valamely 

didaktikai feladat megvalósítása érdekében tudatosan alkalmazott szóbeli felszólítás. Ilyen például a 

„figyeljétek meg!”, a „dolgozzátok ki!”, a „számítsátok ki!”, az „emlékezzetek vissza”, vagy a 

„képzeljétek el!” tipusú személyre szóló felszólítás. Ezzel szemben az írásbeli felszólítások konkrét 

feladatra utalnak. Elméleti órákon főleg feladatlap, vagy teszt, a gyakorlati foglalkozásokon kézi 

vázlatrajzok, műhelyrajzok, összeállítási rajzok, folyamattervek, feladatlapok, vagy munkafüzetek 

formájában jelenhetnek meg.  

 

Magyarázat: A magyarázattal a tárgyak, jelenségek, folyamatok belső összefüggéseit tárjuk fel, 

törvényszerűségekre világítunk rá. Nem kész ismereteket közlünk, hanem az ismeretlent kifejtjük, 

kibontjuk, és ez által tesszük ismertté. Gyakran kapcsolódik más módszerekhez, elsősorban a 
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bemutatáshoz és megfigyeléshez. A gyakorlati foglalkozások során is elsősorban az új ismeretek 

feldolgozásánál, az elemző munkában van szerepe. A következő célok mentén érdemes használni: 

 Fogalmak meghatározása, értelmezése. Bonyolultabb, összetett fogalmak esetén gyakori, hogy 

túl sok információ szükséges a fogalomalkotáshoz. Ezek mennyisége miatt a tanulók nem 

képesek eligazodni. Ilyenkor a tanulók különböző kérdésekre várnak magyarázatot. PÉLDA: Mi 

jellemzi a négyütemű motorok működését? Mi a különbség az Otto és a Diesel motorok között? Mi 

a megoldás abban az esetben, ha a szervo-rendszer nem működik? Az ilyen kérdésekre adott 

válaszok az úgynevezett értelmező magyarázatok. 

 Gépek, berendezések, szerkezetek, folyamatok, bemutatása. Lehetőséget ad szerkezeti 

felépítések megmutatására, gépek, berendezések működésének elemzésére. PÉLDA: Hogyan 

lehet az őszi szántást elmunkálni? Hogyan lehet változtatni a kijuttatandó permetlé mennyiségét? 

E kérdések az úgynevezett leíró magyarázatok segítségével válaszolhatók meg. 

 Jelenségek okainak feltárása. A gyakorlati életben fontos, hogy bizonyos jelenségek, pl. gépek 

rendellenes működésének okaira választ kapjunk. PÉLDA: A motor rendellenes működésére 

utalhat annak a megszokottól eltérő hangja. Tapasztalatlan gépkezelő azonban ezt nem veszi 

észre, és ez veszélyes lehet maga vagy a környezete számára. Ezért a munka megkezdése előtt 

az ilyen ok-okozati összefüggéseket fel kell tárni, utalva a lehetséges következményekre is. 

 

Elbeszélés: Az elbeszélés dolgok, jelenségek, események szemléletes, érzelemgazdag kifejtésére, 

megelevenítésére alkalmas. Segítségével a tanulók fantáziája, érzelmi apparátusa fejleszthető. A 

gyakorlati foglalkozások során alkalmas motivációra, aktivizációra és a figyelem fenntartására is. 

PÉLDA: Használható például egy tárgy, munkaeszköz, munkafolyamat kialakulását, fejlődését követő 

áttekintés esetén. Alkalmazható olyan kapcsolódó történések ismertetésére is, amelyek a tananyagot 

színesebbé, változatosabbá teszik. Felfedezések, találmányok történetének elmondásakor, életrajzi 

anyagok közlésekor hatékonyan bevethető módszer. 

 

Beszélgetés: Ennél a módszernél a tanár a feltett kérdések segítségével vezeti el a tanulókat az új 

ismeretek elsajátításához, új összefüggések felismeréséhez. Eközben tudatosan a tanulók már 

meglévő, iskolában vagy az iskolán kívül szerzett ismereteire, tapasztalataira támaszkodik. A tanulók 

így közvetlen vezetéssel, de mégis önerejükből jutnak hozzá az új ismeretekhez. A hatékonyság 

érdekében a tanárnak olyan irányított kérdések megfogalmazásával kell felkészülnie, amelyek 

megadják az óra, vagy a foglalkozás szakmai és didaktikai irányultságát. Akár induktív, akár deduktív 

úton történik a logikai egység feldolgozása, az elemző munka elvégzéséhez legmegfelelőbb a 

beszélgetés, mivel a kérdések a tananyag lényegi összefüggéseit ragadják meg, gondolkodási 

műveletek végzésére ösztönzik a tanulót és az elemzés utáni általánosítás vagy következtetés a 

tanulókkal mondatható ki.  

Nagyon fontos, hogy a kérdések világosak, lényegre irányulók legyenek, a tanuló megértse azokat. 

Kerüljük az eldöntendő és kiegészítendő kérdések, valamint a sugalmazó (szuggesztív) kérdések 

feltevését.  

Néhány PÉLDA: Egy gép bemutatása esetében a következő kérdéseket tehetjük fel: A munkavégző 

egység alapján mi lehet a gép funkciója? Melyek a gép legfontosabb jellemzői? Milyen fő részekből 

épül fel? Milyen elmozduló alkatrészei vannak? Milyen mozgást végeznek az elmozduló alkatrészek? 

Miért fontos az egyes művelő elemek beállítása? Miért kell a gabonavető gépnél a vetőtengely 

fordulatszámát beállítani? stb.  

 

Bemutatás, megfigyelés: A szemléltetés, a tények, jelenségek, folyamatok, műveletek, 

berendezések valósághű bemutatása segíti az új ismeretek, műveletek elsajátítását, megértését, 

rögzítését, és a tanórát, gyakorlati foglalkozást is változatossá, mozgalmassá teszi. A bemutatás 

alapján a tanulók az adott elemet a jártasságok kialakítása érdekében gyakorolják. PÉLDÁK: 

Függesztett eke beállítása szántás előtt, kezdő barázda húzásához és folyamatos szántáshoz; 

vetőgép leforgatási próba fázisainak bemutatása; a vetőgép Norton-szekrény felépítésének és 

szabályozó szerepének bemutatása. 
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Az elméleti órán és a gyakorlaton történő bemutatás egyaránt együtt jár a tanulói megfigyeléssel. A 

megfigyelésnek tudatosan irányítottnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy a tanárnak a tanulók figyelmét 

irányítania kell. Ez a legegyszerűbben ún. megfigyelési szempontok megadásával érhető el. Gyakran 

halljuk a tanítási órákon: “Figyeljétek meg...” . A megfigyelési szempontok megválasztásánál a 

tananyag logikai összefüggései irányadók, illetve fontos annak a figyelembevétele, hogy milyen 

gondolkodási műveletek végzésére kívánjuk késztetni a tanulókat. A jó megfigyelési szempontok 

segítik az analizáló képesség fejlesztését, a lényegkiemelést, a lényeges és a lényegtelen elemek 

elkülönítését, az absztrakciót és az általánosítást. 

 

Egy lehetséges séma a bemutatás elvégzésére a következő lehet: 

– Végezzük el a bemutatást természetes sebességgel, magyarázat nélkül, 

– Ismételjük meg a bemutatást kísérő magyarázattal, úgy, hogy a lényegi összefüggések 

kihangsúlyozása érdekében a tanulóknak kérdéseket tegyünk fel; 

– Ismételtessük meg a bemutatást egy tanulóval, eközben a többi tanuló a bemutatást megfigyeli; 

– Ismételtessük meg a bemutatást egy másik tanulóval, miközben egy harmadik tanuló az éppen 

bemutatásra kerülő műveletelemeket, mozdulatokat magyarázza. 

A természetes sebességgel történő bemutatást megelőzheti egy lassított tempójú bemutatás, ami a 

jobb megfigyelést teszi lehetővé. Fontos azonban, hogy a lassított vagy szakaszolt bemutatást mindig 

kövesse a normál tempójú és folyamatos bemutatás, annak érdekében, hogy a tanulók életszerűen, 

valóságos körülmények között lássák az elvégzendő feladat menetét. (Emőkey, 2005.) 

 

Gyakorlás: A gyakorlás során a tanulók az elsajátított ismereteket különböző elméleti és gyakorlati 

szituációkban, feladatmegoldásokban alkalmazzák, gyakorolják. A gyakorlás során a tanulók a 

következő tevékenységeket végezhetik: 

– Megfigyelő tevékenységek: a felismerésen, tájékozódáson alapulnak. PÉLDA: műveleti sorrendek 

(szét- és összeszerelési sorrend) megfigyelése, felismerése, időrendi egymásutániság 

felismerése, műveletek elemeinek megfigyelése, mozdulatok megfigyelése, ok-okozati 

összefüggések feltárása adott megfigyelési szempontok alapján; 

– Analizáló-manuális tevékenységek: az elemző képességet fejlesztő manuális tevékenységek. 

PÉLDA: egy hidraulikus rendszer elemeinek szétszerelése gépelemekre, az egyes elemek 

funkciójának, a működésben betöltött szerepének meghatározása, a működés szempontjából 

lényeges és lényegtelen elemek megkülönböztetése, egy-egy részegység (pl. fogaskerék-

szivattyú) szerkezeti felépítésének megismerése a főbb működő részek megnevezésével; 

– Szintetizáló-manuális tevékenységek: a jelenségek, folyamatok, elvek komplex módon történő 

tudatosítása, a rendszerben gondolkodás segítése. PÉLDA: szerelési sorrend tudatos 

meghatározása, a részegységek tényleges összeszerelése, a részegységek hidraulikus 

rendszerben betöltött szerepének meghatározása, lehetőségek keresése más felépítésű, 

rendszerű, de ugyanazon funkciójú részegységek helyettesítés céljából történő beépítéséhez, 

illetve e tevékenységek indoklása; 

– Szimulatív tevékenységek: A valóságos folyamatok mesterséges környezetben történő 

létrehozása, a kapcsolatos tevékenységek elvégzése. PÉLDA: a folyadékok tulajdonságainak 

vizsgálata a folyadékokkal kapcsolatos törvények megismerése és alkalmazása érdekében, 

hidraulikus rendszerek összeállítása és nyomás alá helyezése, a működés tanulmányozása 

erőgép-hidraulikán, a rendszer emelő, süllyesztő, tartó és úszó helyzetének létrehozásával; 

– Operatív tevékenységek: munkaszervezés, tervezés, folyamatszervezés, döntéshozatal 

alternatívák alapján. 
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6.5.3. Az eszközök szerepe a szakmai ismeretek és készségek megszerzésében 

6.5.3.1. Az eszközök szerepe a szakmai ismeretek és készségek megszerzésében 

H. Spencer szerint az oktatás fő célja a cselekvés. A tudást olyan eszközként tekinti, amely 

lehetővé teszi a különféle tevékenységek sikeres, eredményes elvégzését. (Tóth Béláné, 1996.) 

Cselekvés és tudás – cél és eszköz. A szakmai képzés akkor sikeres, ha a végzett szakember 

cselekvőképes, munkára fogható, és munkáját kellő szakmai tudatossággal, tudásháttérrel képes 

végezni. A cselekvőképesség kialakításának feltétele a gyakorlatias szemlélet, ami a szakmai képzés 

során a valósághű, szemléletes oktatásban valósul meg. A szemléletesség olyan didaktikai alapelv, 

amely lehetővé teszi, hogy az oktatás a valóság tényeinek, a konkrét dolgoknak és jelenségeknek a 

megismerésére épüljön.  

 

6.5.3.2. A szemléltetés lényege, jellemzői 

A szemléletesség elvének megvalósulását, az oktatás szemléletességét alapvetően egy oktatási 

módszer, a szemléltetés segíti elő. A szemléltetés az oktatás folyamatában felhasznált eszközök 

(szemléltetőeszközök), vagy a valóság tárgyainak, jelenségeinek megfigyelése, ami lehetővé teszi az 

érzékszervi megtapasztalást, és ezzel elősegíti pontos képzetek kialakítását a valóságról, az 

összefüggések megértését, a megalapozott általánosítást és a tartós bevésést. A szemléltetés a 

tanítási-tanulási folyamatban elsősorban a tényanyag-nyújtásban fordul elő, amikor a képzési 

célokhoz igazodó tényanyag a tanítási órán közvetlenül (a valóságban) vagy közvetve (eszközök és 

információhordozók segítségével) bemutatásra kerül. Természetesen az oktatási folyamat más 

mozzanataiban, a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is jelen lehet a szemléltetés, mint 

módszer, de legfontosabb szerepe a tényanyag-nyújtásban van. 

Két fő fajtája különböztethető meg: 

 Közvetlen megfigyelés: tárgyak, jelenségek, folyamatok közvetlen megjelenítése (a valóság 

bemutatása és annak megfigyelése). A gépészetben jellemzően gépelemek, részegységek, 

fődarabok, gépek külső megjelenési formájának bemutatása, szemmel látható és követhető 

beállítási, üzemeltetési, szerelési, javítási folyamatok bemutatása, azok jellemzőinek 

megfigyelése. 

 Közvetett megfigyelés: oktatási eszközök (szemléltető eszközök) felhasználása a valóság 

érzékeltetésére. Olyan esetekben, amikor a közvetlen érzékelés valamilyen ok – méret, időtartam, 

térbeli távolság, erősség, vagy egyéb okok – nem teszik lehetővé a közvetlen érzékelést. A 

gépészetben jellemző példa a belsőégésű motorokban lejátszódó folyamatok megfigyelése 

animáció segítségével, vagy a súrlódás fajtáinak és a kenési módoknak a bemutatása szintén 

animációval (de mindkét esetben lehetséges egyszerű diaképek, vagy táblai rajzok alkalmazása 

is). 
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6.5.3.3. A szemléltetés legfontosabb általános szabályai
 
 

A szemléltetés módszerének alkalmazása során az alábbiakat célszerű fokozottan figyelembe venni: 

– A tanulók a bemutatott tárgyak, jelenségek, folyamatok leglényegesebb vonásait figyeljék meg, a 

másodrendű sajátosságok ne vonják el a figyelmüket; 

– A bemutatás előtt a tanulókkal pontosítani kell a megfigyelés szempontjait; 

– A szemléltetés – ha lehetséges – a tárgyat fejlődésében, működésében mutassa be; 

– A szemléltetés legyen többoldalú (több fajta megfigyelést lehetővé tevő) és alkalmas 

általánosításra; 

– Szemléltetés ne legyen öncélú (a túlszemléltetés zavarja az általánosítást); 

– A szemléltetés érthető és jól látható legyen. 

 

A szemléltetés lehetséges eszközei a gépészeti tantárgyak oktatásában: rajzok, diagramok, képek, 

fényképek, metszetek, makettek, valóságos alkatrészek, filmek, videofelvételek, szimulációk, technikai 

eszközök valóságos bemutatása. 

 

6.5.3.4. Az informatika szerepe a korszerű szakmai oktatásban 

A régi pedagógiai eszközök, módszerek egyre kevésbé hatásosak, egyre kevésbé alkalmasak az 

ismeretszerzésre, a képességek fejlesztésére. Ennek számos oka van – egyrészt a tudásanyag gyors 

tempóban történő minőségi megújulása, másrészt az információ-mennyiség és a hozzáférési 

lehetőségek megsokszorozódása, és nem utolsósorban a pedagógus szerepének átalakulása – a 

tanulók felé már nem ő a tudásanyag egyedüli közvetítője. Olyan tanulási környezet kialakítása 

indokolt, amely segíti a felfedezést, fejleszti a kreativitást, a kommunikációt, a távoli társakkal való 

együttműködést, az egyéni vagy csoportos munkát, a megszerzett tapasztalatok adaptációját, ezáltal 

erősíti az ismeretszerzést, a tudásanyag elsajátítását és a képességfejlesztést.  

 

A korszerű digitális környezet segítségével a következő készségek, képességek fejlesztése 

lehetséges:  

– Vizuális és auditív rögzítés képessége;  

– Problémafelismerő és megoldó képesség;  

– Beszéd és kommunikáció; 

– Figyelem, alkotó képzelet, kreativitás; 

– Térbeli tájékozódás, koordinációs képesség; 

– Manipulációs képesség; 

– Szellemi aktivitás; 

– Önbizalom, önértékelés; 

– Emlékezet és gondolkodás (algoritmikus, logikus, problémamegoldó).  

 

Bármilyen – hagyományos vagy korszerű – információhordozó oktatási folyamatban való 

alkalmazásához több, egymást követő lépés betartása szükséges. Ezek: témaválasztás → cél- és 

tananyagelemzés → információhordozó kiválasztás → kipróbálás, kiértékelés → végső előkészületek.  

 

6.5.4. Tanulásszervezési eljárások 

6.5.4.1. Hagyományos tanulásszervezési eljárások – frontális munka, csoportmunka, egyéni 

munka 

“Az oktatás tradicionális gyakorlata úgynevezett rendszerközvetítő tanítási-tanulási környezetet 

alakít ki. A valóság másolatának tételezett tudástartalom tantárgyakba rendezve, azokon belül is jól 

elhatárolt kis egységekre szétbontva, kész rendszerként vár arra, hogy átvitele a tanulóba 

megtörténjen. A tanár az aktív tudásközvetítő fél, a didaktikai vezető, a tanuló befogadja az 
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ismereteket, passzív és receptív. A tananyag sokszor a valós élethelyzetek, illetve tudománytörténeti 

összefüggések kontextusából kiemelve, steril, elszigetelt egységként jelenik meg. A tanulás zárt, 

lineáris szekvenciájú és mechanikus folyamat, amelynek vezető médiuma az írott tankönyv. A 

folyamat kívülről vezérelt és gyakran félelemmotivációval terhelt. Az értékelés többnyire a tanulási 

folyamat végén, attól elkülönülten történik; a sikertelenségtől való félelem gyakran eredményez 

frusztrációt. A frontális oktatás és a kész tudástartalmak átadása a tanulótól alkalmazkodást és 

konformizmust igényel; az engedelmes adaptáció a kreativitás érvényesülését és fejlődését 

visszafogja. A hagyományos oktatás gyakori problémája az, hogy a kialakult tudás sokszor nehezen 

mobilizálható, csekély átviteli és alkalmazhatósági értékkel. A rendszer intézmény- és tanárközpontú, 

általában tekintélyelvű és az instrukció elsődlegességére épül. Ugyanakkor vitathatatlan előnye, hogy 

olcsó és jól kézben tartható.” (Komenczi, 1997.) 

A fentiek plasztikus megnyilvánulása az ún. frontális osztálymunka. Ez a tanulót passzivitásra 

„ítélő”, hagyományos tanulásszervezés a tanításra épül, középpontjában a tanár áll, aki közvetíti az 

aktuális tananyagot, és ehhez monologikus, elsősorban verbális, esetenként vizuális módszereket 

használ. A Mandl és Reinmann által felállított, úgynevezett „didaktikai háromszög”, melynek 

csúcsaiban a tanár, a tanuló és a tananyag helyezkedik el, jól ábrázolja ezeket az összefüggéseket. A 

folyamat – a direkt érvényesülő tanári vezetés miatt – jól irányítható, de a tanulói kreativitást csekély 

mértékben fejleszti, a kialakult tudás az alkalmazást nem támogatja. Fő módszer a magyarázat. A 

magyarázat mellett azonban itt is lehetőség nyílik a szemléltetés és a beszélgetés módszerének 

alkalmazására a hatékonyabb ismeret-elsajátítás érdekében.  

A frontális osztálymunka széles körű elterjedésének, évszázadok óta történő használatának 

azonban nyilvánvalóan van valamilyen pozitív oka. Elsősorban az, hogy a kialakult és elterjedt „osztály 

– tantárgy – tanóra” formákban szervezett oktatás során a nagy létszámú tanulócsoportokban a 

szervezettséget, az irányított ismeretszerzést így lehet legjobban kézben tartani. Az, hogy a frontális 

osztálymunka nem ad lehetőséget a tanulók közötti egyéni különbségek folyamatos 

figyelembevételére, ennek a munkaformának nem hiányossága, hanem sajátossága. Ez a 

munkaforma akkor alkalmazható legsikeresebben, ha a tanulókat a tanulási előfeltételek 

szempontjából a homogenitás jellemzi és az aktivizálás is megoldható. Minden más esetben a 

differenciálást jobban biztosító szervezési módok alkalmazása kívánatos - akár a frontális munka 

helyett, akár azzal párhuzamosan. 

Olyan esetekben, amikor kevésbé bonyolult gondolatmeneteket már meglévő, előzetes ismereteik 

felhasználásával képesek a tanulók megérteni, amikor a megfelelő gondolkodási műveletek 

segítségével a maguk erejével is eljuthatnak a szükséges általánosításokhoz, eredményesen 

alkalmazható a csoportos oktatási forma. A csoportmunka a tanulásszervezés egyik olyan módja, 

amelyben az osztály tagjai átmenetileg (egy-egy tanítási órára, vagy egy-egy gyakorlati foglalkozásra) 

kisebb létszámú - 5-10 fős - egységekbe tömörülnek és ezek az egységek, csoportok valamely 

tanulmányi feladat megoldása érdekében közös munkát végeznek. A csoport tehát az osztály része, 

tevékenysége beletartozik az osztály tevékenységébe. A csoport tagjai közös tevékenységet 

folytatnak. A csoport teljesítménye kollektív elemeket is tartalmaz, emiatt több mint egyéni 

teljesítmények összege.  

A csoportmunka jellegéből adódik, hogy ebben a munkaformában a pedagógus indirekt irányítása 

dominál. A közvetett ráhatási módok nagyon fontosak, mert ezeken múlik, hogy a céltudatosan 

összeállított csoportokban a csoport-összetételt figyelembe vevő feladatok megoldása során a tanulás 

feltételei adottak legyenek az egyes gyerekek számára.  

 

A csoportfoglalkozás felépítése, általános sémája a következő lehet: 

a) Célkitűzés, motiváció: A probléma felvetése, hipotézisek felállítása. Ebben a mozzanatban a 

közvetlen tanári irányítás dominál.  

b) Előkészítés: A csoportfeladat (feladatok) megoldásához szükséges régebbi ismeretek, 

tapasztalatok felelevenítése, esetleg kapcsolódó új ismeretek közlése. A tanári irányítás itt is 

közvetlen, de az interakció jobban érvényesül. Nagy szerepet kap a beszélgetés módszere. 
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c) A kérdések, feladatok megfogalmazása és ismertetése a tanulókkal. A feladatlapok kiosztása. 

Fontos a munka körülményeinek tisztázása és a feladat részletes, körültekintő ismertetése azért, 

hogy a munka valóban csoportmunka legyen, ne rontsa le az órát a tanulók értetlenkedése, 

állandó kérdezősködése. 

d) Önálló csoportmunka. A csoportok a feladatlap és a tanári instrukciók alapján, a tanár háttér-

irányításával önállóan dolgoznak. Ez a mozzanat lehet új ismeret-feldolgozás, megszilárdítás, 

alkalmazás, ellenőrzés. A tanár feladata itt a csoportok munkájának figyelemmel kisérése, az 

egyes csoportokon belül a tanulók munkaintenzitásának, aktivitásának figyelemmel kisérése, 

esetleges segítségnyújtás a továbbhaladás érdekében, az óra menetének, időtervének betartása, 

stb. 

e) Integrációs szakasz: a csoportok beszámolói. Ebben a mozzanatban lehet elemzés, általánosítás, 

következtetések levonása, rendszerezés, értékelés, alkalmazás stb. tehát a didaktikai feladatok 

többsége itt is szerepet kaphat. Ebben a szakaszban ismét a közvetlen tanári irányítás 

érvényesül. A tanár a megvalósítandó didaktikai feladathoz igazítva vezeti a munkát, elvégezteti 

az elemzést, általánosítást, a fontosnak tartott részleteket, megállapításokat kiemelheti, 

megadhatja a rendszerezés szempontjait, kitérhet az alkalmazás szélesebb skálájára, stb. 

f) A tanár értékelése: A csoportok órai tevékenységét értékeli a tanár, a munkavégzés során tett 

megfigyeléseire támaszkodva. 

g) Házi feladat kijelölése. 
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6.5.4.2. Korszerű tanulásszervezési eljárások, stratégiák  

A tanulóközpontúság fogalmát Hayward 1905-ben, majd John Dewey 1956-ban használta először. 

A kliens-központú terápia atyja, Carl Rogers munkássága nagymértékben hozzájárult a szemlélet 

kialakulásához. E felfogás fő elvei az aktív tanulás, a mély összefüggések felismerése, a 

felelősségtudat és megbízhatóság serkentése, a tanulói autonómia, kötődés diák és tanár között, 

kölcsönös tiszteletre tanuló és tanár között. (Kulcsár Zs.: Tanuló-központúság a pedagógiában. 

http://e-magyarul.balassi-intezet.hu/new/EMagyarul3/html/5.pdf). A felsorolt elvek érvényesítésére új 

tanulásszervezési eljárások alkalmazása indokolt. 

 

A PROBLÉMAKÖZPONTÚ TANULÁSSZERVEZÉS 

 

A) A problémaorientált tanulásszervezés jelentősége 

A problémaorientált oktatás különösen nagy jelentőséggel bír a gépészeti tantárgyak oktatásában, a 

következők miatt: 

 A gépészeti tantárgyak tananyaga egzakt, így minden fontosabb tananyag-rész elsajátítására 

lehetőség nyílik valóságos, jól érzékelhető problémák felvetése útján; 

 A problémára irányuló tanulás szükségszerűen komplex szemléletet igényel, illetve eredményez, 

tehát a tantárgyi elkülönülés háttérbe szorul; 

 A gépészeti szakmákban, elsősorban a gépszerelői és a gépjavítási tevékenységben fontos a 

műveletek sorrendjének pontos meghatározása és betartása, ennek igénye a problémaközpontú 

oktatásban folyamatosan jelen van; 

 Munkavégzés közben a tanulóknál fejlődik a logikai műveletek elvégzésének képessége, a 

célirányos gondolkodás. Ezzel összhangban a munkavégzéssel kapcsolatos manuális 

képességeik is fejlődnek. Az elméleti ismeretek megszerzésének képessége, a megszerzett 

ismeretek, továbbá a munkaműveletek átgondolt elvégzése együttesen eredményezi azt, hogy a 

tanulók képesekké válnak egy-egy szakmai probléma megoldására. 

Mivel az új tanulásfelfogásban ezek az elvek érvényesülnek, a továbbiakban a gyakorlatorientációt, 

mint szemléletet közvetítjük. 

 

B) A problémaorientált tanulási folyamat megszervezésének szempontjai  

A tevékenységorientált és egyben problémaközpontú tanórák, foglalkozások megtervezésének egyik 

legfontosabb szempontja annak meghatározása, hogy milyen képességeket, készségeket, attitűdöket 

kívánunk a megvalósítandó cél érdekében fejleszteni a tanulókban. Induljunk ki abból, hogy a 

tényleges gyakorlati munkavégzés többnyire egy valóságos szakmai probléma megoldására irányul. A 

probléma megoldása számos általános és speciális képesség meglétét, emellett készségek, attitűdök, 

magatartásformák fejlesztését, illetve kialakítását igényli.  

 

A problémamegoldás algoritmusa – egy gépészeti probléma megoldását célozva – az alábbiak szerint 

alkalmazható: 

a) A probléma észlelése a kívülről jövő hatások alapján: 

Az adott szakmára jellemző, a szakmai munkavégzés közben folyamatosan felmerülő 

problémákat a munkát végző személy, tanuló érzékszerveivel érzékeli. Egy megváltozott 

motorhang, egy belsőégésű motor működésképtelensége, olajfolyás észlelése, megnövekedett 

kenőolaj-fogyasztás, egy rossz szántáskép rá kell, hogy irányítsa a tanuló figyelmét az aktuális 

problémára. 

b) A probléma beazonosítása, értelmezése: 

A tanulónak tisztáznia kell, hogy az észlelt jelenség valóban probléma-e, ha igen, akkor mi a 

probléma eredete, milyen jellegű, valóban indokolt-e az elhárítása.  

c) A probléma elemzése az érzékelhető és a feltételezett jellemzők, paraméterek alapján: 

A tanulónak a kívülről jövő hatások alapján értelmeznie kell a felmerült probléma jellegét, okozóját 

és az adott probléma hatását a folyamatra. Fel kell mérnie, hogy mi az, amit a felmerült 

problémáról tud, és milyen ismeretek kellenek ahhoz, hogy az, és annak hatása pontosan 

http://e-magyarul.balassi-intezet.hu/new/EMagyarul3/html/5.pdf
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beazonosítható legyen. Tisztázni kell azokat a tényezőket is, amelyek akadályozzák a probléma 

megoldását.  

d) Az ismeretek szelektív felidézése a probléma megoldása érdekében: 

A problémamegoldás során, annak megkönnyítése érdekében az alábbi eljárások alkalmazhatók: 

– A megoldás szempontjából fontos és nem fontos információk elkülönítése. A probléma pontos 

megfogalmazásához csak a lényeges információk fontosak, minden más információ csak 

megnehezíti a megoldás keresését.  

– Hasonló feladat keresése. Lényegében ez is az ismeretek szelektív felidézésének része. A 

problémamegoldás fontos eleme, hogy találjunk olyan problémákat, amelyek megoldási 

algoritmusát már ismerjük, és amelyek az aktuális problémával párhuzamba állíthatók. 

– A feladat leegyszerűsítése. Ha a feladat túl bonyolultnak tűnik, próbáljuk meg részekre osztani 

és egyenként megoldani az egyes részfeladatokat. 

– A feladat modellezése. Gyakran megkönnyíti a megoldást, ha a problémát egy másik 

kódrendszerben is megpróbáljuk leírni. Érdemes például rajzot készíteni a feladatról, vagy 

valóságos tárgyakkal helyettesíteni az egyes elemeket. 

– A megoldás megtervezése. Bonyolult feladatok esetében érdemes tervet készíteni a 

megoldásról, és a tervet feljegyezni. 

e) Esetleges külső információk figyelembevétele, illetve megszerzése: 

Gyakori, hogy a felmerülő probléma úgynevezett típusprobléma, melyre már korábban mások által 

megtervezett megoldási algoritmusok, sémák rendelkezésre állnak. Ezeket a megoldásokat 

célszerű ilyenkor begyűjteni, illetve a megoldás megtervezése során ezek egyes elemeit 

értelemszerűen figyelembe venni. 

f) Megoldási alternatívák meghatározása: 

Sokszor előfordul, hogy egy felmerülő probléma megoldására több lehetséges út kínálkozik. Ilyen 

esetben komoly feladat a lehetséges megoldások maradéktalan felvázolása, hiszen az egyes 

megoldások időbeni lefutása, anyag-igénye, költségigénye, bonyolultsága különböző, tehát nem 

mindegy, hogy a tanuló melyik irányban indul el.  

g) A megoldási lehetőségek tárgyi és környezeti feltételeinek mérlegelése: 

Tisztázni kell, hogy a lehetséges megoldások milyen környezetben valósíthatók meg, illetve 

melyek azok a gépek, eszközök, anyagok, szerszámok és egyéb tárgyi objektivációk, amelyek 

nélkül a probléma megoldása nem lehetséges. PÉLDA: Egy erőgép-motor meghibásodásának 

például számos oka lehet. Az elektromos rendszer meghibásodásának pontos 

diagnosztizálásához célszerű műszert használni, mivel mérés segítségével a hiba lokalizálható. 

Nem biztos azonban, hogy a munkaterületen műszer a rendelkezésünkre áll. Ilyenkor a 

hagyományos megoldási út követése indokolt: kizárásos alapon lépésről lépésre célszerű az 

elektromos rendszer minden egyes részegységét megvizsgálni, míg a hibás egységig el nem 

jutunk. Ha ez nem vezet megoldáshoz, akkor szervízműhelyben történő javítás indokolt. 

h) Döntés az optimális megoldásról: 

A megoldási alternatívák közül az optimálist célszerű kiválasztani. Általánosságban ez azt jelenti, 

hogy az éppen aktuális állapotnak, felszereltségnek, személyi és környezeti feltételrendszernek 

legjobban megfelelő megoldást választjuk ki, azt, amelyik segítségével leghamarabb és 

leggazdaságosabban elhárítható a hiba. 

i) A probléma megoldása: 

A problémamegoldás olyan operatív folyamat, melynek során lépésről lépésre eltávolítjuk a 

működést akadályozó tényezőket, visszaállítjuk a rendszer azon paramétereit, amelyek annak 

hibátlan és rendeltetésszerű működését lehetővé teszik. A problémamegoldás folyamatának 

elősegítésére a tanár több eszközt is bevethet: 

– Folyamatos érdeklődés a tanuló munkája iránt: Segítsük a tanulóknak megfogalmazni, 

értelmezni, hogy mit is csinálnak aktuálisan. Ez segíthet tudatosítani szándékaikat és 

eredményeiket. 

– Kérdések megfogalmazása és feltétele: A problémát és a tanuló munkáját érintő, jól 

megfogalmazott, egyszerű kérdésekkel rá tudjuk venni a tanulókat, hogy maguknak is 
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megfogalmazzák a probléma lényegét, okát, a megoldás módját és az elvégzendő 

feladatokat.  

– Vita generálása: Gyakori, hogy a problémamegoldás érdekében, az optimális megoldási 

algoritmus kidolgozása során a tanulók között vita alakul ki. A vitázó felek a saját megoldási 

menetük mellett annak érvényesítése érdekében érvelnek. Az ilyen viták során ütköztethetők 

a különböző, egyéni elképzelések, hipotézisek és megoldási javaslatok, megállapíthatók az 

egyes álláspontok gyengeségei és erősségei, lehetővé válik az optimális megoldás felé 

történő elmozdulás. 

– Közvetlen segítségnyújtás a tanulóknak: A hiányos ismeretek, a tapasztalat hiánya vagy a 

gondolkodási képességek nem megfelelő fejlettsége miatt előfordul, hogy a tanulók a 

probléma megoldása során elakadnak, képtelenek továbblépni a megoldás felé. Ilyenkor 

szükségessé válhat a tanár közvetlen segítsége. Csak annyi segítséget célszerű nyújtani, 

amennyi az adott nehézségen átsegíti a tanulót. Nem célszerű megadni a továbblépés 

irányát, sokkal célravezetőbb, ha a tanár csak olyan instrukciókat ad, amelyek segítségével a 

tanuló önállóan képes a megoldás irányába mozdulni.  

– A munkafolyamat didaktikai célú megszakítása: Ha egyértelművé válik, hogy a tanulók nem 

jutnak előbbre a megoldás irányába, célszerű, ha a tanár vagy szakoktató a munka leállítását 

javasolja. A nem teljesen megoldott probléma ugyanis foglalkoztatja a tanulókat a gyakorlati 

foglalkozás vagy az elméleti óra után is, és valószínűsíthető, hogy legközelebb nagyobb 

eséllyel fognak hozzá a probléma megoldásához, annak befejezéséhez. 

– A tanulók munkájának értékelése: Összetettebb feladatok megoldásának befejezésekor 

célszerű egyénenként is és csoportban is értékelni a tanulók munkáját. Ilyenkor újra át kell 

gondolni a lehetséges megoldási alternatívákat, de különösen a ténylegesen követett 

megoldási folyamatot. Beszéljük meg a tanulókkal a probléma okait, a problémamegoldás 

folyamatának egyes lépéseit, a felhasznált eszközöket és anyagokat, mindezeket elemző 

módon, ok-okozati összefüggések feltárásával. A tanulók nevezzék meg azokat az 

eszközöket, amelyek segítették a munkavégzést, úgy, hogy közben az alkalmazott 

technológia egyes lépései kirajzolódjanak. Találják meg a bejárt megoldási útnak azokat az 

állomásait, melyek tévútra vezettek, és elemezzék, hogy mi volt a tévedések oka. 

Ahhoz, hogy a problémamegoldás felsorolt lépéseinek elvégzéséhez szükséges 

személyiségtulajdonságokat meghatározhassuk, fel kell tárni az egyén és a felmerülő probléma 

kapcsolatát, az egyénnek a probléma megoldására irányultságát. Az egyén csak akkor tud egy adott 

problémát megnyugtató módon megoldani, ha arra alkalmas, tehát rendelkezik azokkal a 

személyiségtulajdonságokkal, melyek a megoldást lehetővé teszik. Nyilvánvaló, hogy a fenti lépések 

megtételéhez, egy probléma megoldásához az egyénnek elsősorban sokféle képességre van 

szüksége. A legfontosabb ilyen képességek (Emőkey, 2010): 

 elemző képesség; 

 az adekvát ismeretek kiválasztásának képessége; 

 összehasonlítás, megkülönböztetés képessége 

 a lényeges elemek kiemelésének képessége; 

 az alternatívákban gondolkodás képessége; 

 döntési képesség; 

 problémamegoldó képesség; 

 speciális gyakorlati (mozgásos-cselekvéses) képességek. 

 

Az egyén gyakorlati problémamegoldó tevékenységének folyamatában a probléma megértése és 

megoldása egyaránt feltételez bizonyos elméleti ismereteket, illetve a közöttük lévő összefüggések 

ismeretét. A gyakorlati gondolkodást tehát az elméleti és gyakorlati ismeretek összefonódása, 

együttműködése jellemzi.  

Annak érdekében, hogy a tanulók problémamegoldó gondolkodását fejlesszük, az elmondottakat a 

tevékenységorientált oktatást szervező tanár oldaláról is meg kell közelítenünk. A tanár elsődleges 
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feladata, hogy a tanulók elé problémákat állítson. A problémák feleljenek meg az alábbi 

kritériumoknak: 

 megoldandó feladatok formájában jelenjenek meg a foglalkozásokon; 

 motiváló hatásuk legyen; 

 összhangban legyenek az adott szakma feladat- és tevékenységrendszerével; 

 összhangban legyenek a tanulók életkori sajátosságaival. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ TANULÁS – KOOPERATÍV TECHNIKÁK 

 

A tanulási folyamat szociális kontextusokban, szociális kapcsolatokban zajlik. A tudás 

megszerzése a tanulók, vagy a tanulók és tanárok közötti együttműködés során kialakított közös 

feldolgozás eredménye, amely nagymértékben hozzájárul a szociális és kommunikációs készségek 

fejlődéséhez. A tanulási környezetet érdemes úgy alakítani, hogy lehetőséget adjon a kooperatív 

tanuláshoz, a csoportos problémamegoldáshoz. Ez a tanulásfelfogás lehetővé teszi, hogy a 

képzésben résztvevők azon személyiségtulajdonságai fejlődnek, amelyek közvetlenül a 

munkavégzéssel vannak kapcsolatban, illetve azok, amelyek nem közvetlen, de elengedhetetlen 

feltételei a sikeres munkavállalásnak és az eredményes munkavégzésnek. Ilyenek például a 

munkához való hozzáállás, a társas munkavégzésre való alkalmasság, kapcsolat az élő és az 

élettelen környezettel, a környezettudatosság, stb.  

Az Általános tanításmódszertan című könyv 4.2 fejezetpontja (az együttműködést igénylő 

csoportmunkát taglaló fejezet) részletesen leírja a kooperatív tanulás szükségességét alátámasztó, 

általánosan érvényes jellemzőket (problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs képesség, 

rugalmasság és alkalmazkodóképesség, önálló és társas tanulásra való képesség, információs és 

kommunikációs technológiák alkalmazásának képessége, segítőkészség, együttműködés, tolerancia). 

(Bacskay és mts., 2008) Ugyancsak a módszertan általános része foglalkozik az általánosan 

alkalmazható kooperatív technikák közül a legjellemzőbbekkel (tandem /kétüléses kerékpár/, rally 

/verseny/, kirakós játék /összerakós mozaikjáték/, viták és konfliktusok. Számos olyan technika létezik, 

amely megfelel a kooperatív tanulás kritériumainak (pl. diákkvartett, szóforgó és ablak, csoportforgó, 

csoportmozaik, szakértői mozaik, GÖMB, stb.). (hu.wikipedia.org, 2015) 

 

Néhány, a Belsőégésű motorok témából vett PÉLDA, lehetőség azok kooperatív technikával történő 

feldolgozására:  

- Két- és négyüzemű Otto- és Diesel motorok indikátor-diagramjának felrajzolása és értelmezése a 

működés ismeretében;  

- Két- és négyüzemű Otto- és Diesel motorok vezérlési diagramjainak bemutatása, részletes 

elemzése a működés szempontjából. 

- Két- és négyütemű Otto- és Diesel motorok motor-jelleggörbéinek felrajzolása és részletes 

értelmezése, ismertetése;  

 

E jegyzet keretein belül, gépészeti témakörben a Csoportverseny (Rally) elnevezésű kooperatív 

technika egyik alkalmazási lehetőségét kívánjuk vázlatosan bemutatni. 

A tanulócsoportok közötti verseny módszerének lépései:  
a) A tanár az aktuális tananyagot hagyományos (frontális osztálymunka), vagy csoportmunka 

keretében dolgozza fel.  
b) A kialakított heterogén csoportok a kiadott munkalapok segítségével megvitatják a 

tananyaggal kapcsolatos fő kérdéseket, és egyénileg feladatokat oldanak meg. Ezután 
közösen megbeszélik a problémákat, összehasonlítják a megoldásokat, kijavítják egymás 
hibáit, megkeresik a helyes megoldást.  

c) A csoportok közötti verseny, vetélkedő meghirdetése. 

PÉLDAKÉNT a „Két- és négyütemű Otto- és Diesel motorok indikátor-diagramjának felrajzolása és 

értelmezése a működés ismeretében” egység feldolgozását vázoljuk fel. A kivitelezés menete – a 

módszer lépéseinek megfelelően – a következő: 

a) A megtanulandó tananyag az OTTO- és a Diesel motorok működése – ennek hagyományos – 

vagy csoportmunka keretében történő feldolgozása.  

Fontos tudáselemek: Energia fogalma, hatásfok, a termodinamika alaptörvényei, gázok 

állapotjellemzői, állapotváltozások, a dugattyú alternáló mozgása, az égéstér térfogatának 

változása, az égés feltételeinek kialakulása (üzemanyag, oxigén, gyulladási hőmérséklet), a 

nyomás-, térfogat- és hőmérsékleti viszonyok változása az égéstérben, a gyújtás vagy a 
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befecskendezés (öngyulladás) ideje, a szelepek nyitása-zárása, a hajtókar állása az egyes 

ütemek során.  

b) A kialakított csoportok olyan munkalapok segítségével dolgoznak, melyek az a) pontban kifejtett 

adatokra, fogalmakra, folyamatokra, elvekre kérdezünk rá. Először a csoportok tagjai a kiosztott 

munkalapok segítségével egyénileg próbálják a megoldást megtalálni. Ezek után a csoporttagok 

megtekintik, összevetik egymás munkáját, majd közösen megvitatják az égéstérben lejátszódó 

folyamatokat, az állapotjellemzők változásait az egyes ütemek során, és ezek figyelembevételével 

megoldják a feladatot, felrajzolják az indikátor-diagramokat. 

c) Az egyes csoportok bemutatják közös munkájuk eredményét – esetünkben az indikátor-

diagramokat – elemző bemutatás során.  

Végszóként elmondhatjuk, hogy a kooperatív tanulás megtanítja a tanulóknak, hogyan kell egymást 

segíteniük, elfogadni egymást, toleránsan viselkedni. Háttérbe szorul a versengés, nem engedi mások 

kiszorítását a munkából. A tapasztaltak szerint a tanulók örömmel dolgoznak együtt, lényegesen 

aktívabban tanulnak, mint más helyzetekben. 

 

 

A PROJEKTOKTATÁS 

 

A projekt hosszabb időtartam alatt teljesülő, előre eltervezett, probléma-központú munka, amelyet 

sajátos cél érdekében alkotunk meg. A projekt időtartama változó, a benne résztvevő személyek 

száma igazodik az elvégzendő munka céljához és jellegéhez. 

A projekt középpontjában egy megoldandó probléma áll. A projekt a tudomány struktúráját 

leképező tantárgyközpontú tanítással szemben a tanulóra, a tanuló olyan célszerű öntevékenységére 

helyezi a hangsúlyt, amelyet az élettel közvetlen kapcsolatban lévő integrált témák inspirálnak. A 

projekt mindig komplex interdiszciplináris alapon egy jól meghatározott struktúrát követve szervezi újjá 

a tananyagot. A projekt konkrét és egyedi, mert az adott téma, a hely és a személyek által 

meghatározott. A projekt a tanulók életéhez, élményeihez kapcsolódó problémákból indul, valóságos 

élettevékenységek rendezik az ismereteket, valóságos produktum létrehozásával. A projekt, mint 

feladatterv tudatos tervezést igényel. (Új Pedagógiai Lexikon, 1997.) 

Az PÉLDA az interdiszciplinaritásról: Egy akkumulátor-töltő berendezés elkészítését célzó projekt 

például elsősorban elektrotechnikai irányultságot kaphat, de a problémában kidomborítható akár a 

műszaki, akár az ipartörténeti-történelmi, akár a kémiai jelleg, illetve az értékesítés esélyeit javító 

külső formaterv. Egy elsősorban környezetvédelmi irányultságú projekt készülhet szintén kémiai, 

esetleg műszaki vagy ökonómiai dominanciával. 

A projekt lényegében egy komplex, átfogó feladat, olyan, önálló gondolkodásra és önálló munkára 

késztető oktatási módszer, amely hatékonyan fejleszti a tanulók problémamegoldó képességét, 

kreativitását, elősegíti a személyiség kibontakozását, lehetőséget ad a tantárgyak közötti 

interdiszciplináris kapcsolatok felismerésére, feltárására és hatékonyságnövelő alkalmazására. Az 

alkalmazás célja a megalapozott, gyakorlatorientált tudás. A módszer alkalmazásával elkerülhető a 

tudáselemek elszigetelt rögzülése, olyan passzív tudás kialakulása, amelyben a meglévő ismeretek 

adott probléma felmerülése esetén nem mozgósíthatók.  

 

A projekt alapvetően a csoportmunkára épül. Előnyei: 

 Nem bontja a tananyagot tantárgyakra, hanem a komplexitás irányába mutat; 

 Önálló gondolkodásra és önálló munkára készteti a tanulókat; 

 Fejleszti a problémamegoldó képességet, kreativitást; 

 Életszerű, a kooperációra épülő munkavégzést támogatja; 

 Lehetővé teszi a tanulói önállóságot. 

 

A projekt típusát a kitűzött céltól függően választjuk meg.  
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Ismeretközvetítő, oktató projektek 

Akkor válasszuk ezt a típust, ha új tartalmak közvetítésén keresztül új kvalifikációk megszerzését 

tűzzük ki célul. Az elkészítendő projekt-termékhez irányító kérdések, rajzok, információhordozók, 

szöveges és képi információk egyaránt rendelkezésre állnak. A tanulók tervezési feladatokat 

egyáltalán nem vagy csak kis mennyiségben kapnak. A fő hangsúlyt az ilyen projektben az önálló 

munkavégzés általi tanulás, a munkatervezés, a munkavégzés és az önellenőrzés képességének 

fejlesztése kapja. 

 

Alkalmazói projektek 

Akkor válasszuk ezt a típust, ha azt egy ismeretközvetítő, oktató projekt már megelőzte. A korábban 

megszerzett kvalifikációk alkalmazása egy projekt keretében lehetőséget ad azok elmélyítésére, 

esetleg bővítésére. 

A projekt megvalósításához szükséges információk – rajzok, szövegek – indulásnál már a tanulók 

rendelkezésére állnak, azokat előre megadjuk. Ugyanakkor a munkavégzés folyamán a tanulók a 

megadott információk feldolgozásában, a megoldási lehetőségek keresésében és a döntésben teljes 

önállóságot kapnak. 

 

Nyitott projektek 

Egy nyitott projekt a jellegét tekintve lényegében olyan, mint egy összetett feladat elvégzésére 

irányuló megbízás, ami alapos és fontos előismeretek meglétét feltételezi. Általában csak a projekt 

célja rögzített előre, de sem szöveges, sem képi információk nem állnak rendelkezésre a megoldás 

érdekében. A csoport elemzi a feladatot, megoldási alternatívákat állít fel, dönt a megfelelő megoldás 

kiválasztásáról, megtervezi a technológiai folyamatot, meghatározza a megvalósítás személyi, tárgyi 

és környezeti feltételeit, majd az oktatóval együttműködve, annak háttér-irányításával végrehajtja a 

feladatot. 

 

Az alábbiakban egy olyan, projekt-terv bemutatására kerül sor, amelyben a tanulók egy, az iskolai 

munkavégzéshez szervesen kapcsolódó feladatrendszert oldanak meg. 

 

PÉLDA EGY ISKOLAI MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTRE (BENKÓ, 2006) 

 

A központi probléma: Az iskola mezőgazdasági erőgépeinek diagnosztikai vizsgálata, a 

folyamatos éves működés biztosítása érdekében. 

A tanulók csoportbontásban, háromfős csoportokban dolgoznak. Az 1. csoport motordiagnosztikát 

végez, ezen belül az Adagolólószivattyú beállításával kapcsolatos méréseket és munkákat végzi el, a 

Munkafeladatok oszlopban részletezetteknek megfelelően. A projekt rendkívül sokrétű és 

szerteágazó, ezért itt csak az 1. csoport munkafeladatával kapcsolatos tevékenységeket mutatjuk be. 

Természetesen a teljes projekt-terv leírásánál mind a négy csoport munkafeladatát és elvárt 

tevékenységét részletesen ki kell fejteni. 
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Sorsz. A projekt fázisai Munkafeladatok 

1. Célok meghatározása 
Célkitűzés: A mezőgazdasági gépek egész évi üzemeltetésének 
biztosítása, a diagnosztikai eljárások elvégzésének segítségével. 
Ötlet-felvetés: Az iskolai erőgépek idény-jellegű üzemeltetésre való 
felkészítésének lehetséges megoldásai: szakszerviz, társ-intézmény 
bevonása, a munka elvégzése iskolai gépműhelyben, tanári-tanulói 
kooperatív munkavégzés során, gyakorlati foglalkozásokon és 
tanítási órán kívüli tevékenységben.  
Motiválás: Gazdaságos és biztos üzemeltetés a leghatékonyabb 
költségkímélő anyagfelhasználás mellett csak karbantartással 
érhető el, a környezetvédelmi szempontok maximális 
figyelembevételével, mivel a gazdaságos üzemeltetés a mai 
üzemanyag árak mellett (380.-Ft) elengedhetetlen. 
  

 
A célok tudatosítása a tanulókban, a feladat szükségességének felvetése és 
közös megbeszélése. 
 
A tanulók által javasolt megoldások részletes vizsgálata, szakmai és 
gazdaságossági szempontok figyelembevételével. A szakszerviz-munka 
előnyei és hátrányai; a bérmunka költségnövelő hatása; az iskolai 
gyakorlatok alkalmasságának megvitatása a munkavégzés jellegének és 
bonyolultságának figyelembevételével. 
 
Az iskolai műhely felszereltségének vizsgálata a munkavégzés 
szempontjából; szükséges meglévő, valamint beszerzendő szerszámok, 
műszerek listájának elkészítése. 
 
A munkafeladat konkrét fázisainak meghatározása, a szerszámok és 
eszközök párosításával. 

2. Szervezés 
A munka személyi, tárgyi és környezeti feltételeinek biztosítása. 
Személyi feltételek: tanár, szakoktató, laboráns a műszerek 
kezeléséhez és a kémiai jellegű vizsgálatokhoz, a tanulói részvétel 
mellett. 
Tárgyi feltételek: Megfelelő, az erőgépek méreteit is figyelembe 
vevő helyiség-kiválasztás. 
Szerszámok, műszerek, adalékanyagok, egyéb eszközök megléte. 
Mérésre alkalmas laboratórium megléte. 
A tervezésnél figyelembe veendő szempontok meghatározása: A 
gazdaságos üzemeltetés, környezetvédelem, az egész éven át tartó 
üzembiztos működés egyéb feltételeinek vázolása. 
Feladat kijelölés: az egyes fázisok végrehajtásához a csoportok 
kialakítása. 
Munkavégzés háromfős csoportokban, az alábbi munkabeosztás 
szerint: 
1. csoport: Motordiagnosztika. 
2. csoport: Elektromos rendszer átvizsgálása. 
3. csoport: Fékrendszer és hidraulikus rendszer átvizsgálása. 
4. csoport: Hajtás, nyomatékátviteli rendszer átvizsgálása, szükség 

szerint hibaelhárítás. 

A tanulók az idény-jellegű üzemeltetésre való felkészítés konkrét fázisait 
meghatározzák, a szerszám, eszköz, mérőeszköz szükséglet, valamint a 
helyigény felmérésével a szükséges feltételeket felvázolják. 
A tanulók az előzőekben tanultak alapján megkísérlik összeállítani azokat a 
munkákat, méréseket, aktuális olajcserét, szintellenőrzéseket, emisszió 
mérést, amelyek a kitűzött célok elérését elősegítik.  
Tanulói ötletek a munka helyszínének alkalmas helyiség kijelöléséről. 
A tanulók ötleteinek begyűjtése a gazdaságos kivitelezés szempontjai 
szerint: műszer-kölcsönzési lehetőségek, szerszámok beszerzésének 
lehetőségei, illetve a munkavégzéshez szükséges szerszámkészlet elvi 
összeállítása a csoportoknak megfelelő számban, kenőolaj beszerzési 
lehetőségek mérlegelése (pl. a nagykerből), stb.. 
A figyelembe veendő szempontok alapján vitafórum szervezése a 
technológiai sorrendről, a mérések menetéről és az elvárt eredményekről. 
Az egyes fázisok felelőseinek és a csoportok összetételének meghatározása 
kijelöléssel, vagy spontán rendeződés szerint.  
 

3. Tervezés  
Munkaterv készítése: 

- A felhasználandó anyagok beszerzési lehetőségeinek 

 
Anyagjegyzékek, a beszerzendő alkatrészek beszerzési helyének 
meghatározása, költségkímélő módon. Műszaki leírások: az adott típushoz 
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felvázolása. 
- Méréshez használható eszközök, műszerek megnevezése. 
- Emisszió méréshez füstölés mérő használatának biztosítása. 
- Anyagjegyzékek, műszaki leírások.  
- Időkeretek, határidők. 
- A kiszerelt porlasztónál ellenőrizni a befecskendezés kezdetének 

nyomását és a tüzelőanyag porlasztásának minőségét, szükség 
szerint a porlasztókat megtisztítani a kokszlerakódástól és 
kimosni. 

- Befecskendező-szivattyú átvizsgálása, beszabályozása 
próbapadi teszt. 

- Hengerfejcsavarok meghúzási nyomatékának ellenőrzése. 
- Tüzelőanyag-finomszűrő házát átmosni, és lecserélni a 

finomszűrő-betéteket. 
- Ellenőrizni a szelepek és szelephimbák közötti hézagot. 
- Cseréljük le a motorolajat a megfelelő minőségű olajra. 
- Győződjünk meg a megfelelő tömítettségek meglétéről. 
- A kipufogógáz-elemző műszer segítségével vizsgáljuk meg a 

károsanyag kibocsátás mértékét, s végezzük el az esedékes 
beállításokat. 

kezelési és karbantartási utasítás beszerzése.  Időkeretek, határidők: 
időkeretek meghatározása, határidők betartása. 
A munkaterv alapján a szükséges dokumentációk elkészítése: 
- Füstölésmérési jegyzőkönyv; 
- Adagoló beállítási paraméterek jegyzőkönyvezése; 
- Befecskendezés kezdetének meghatározása a hajtókar-állásához 

viszonyítva;   
- Befecskendezési szöghelyzet meghatározása; 
- Szivattyúelemek egyenlő szállítási mennyiségének beszabályozási 

szempontjai; 
- Üzemi töltés nagyságának meghatározása; 
- Indítótöltés nagyságának meghatározása; 
- Üresjárati töltésegyenlőség meghatározása 
ahol szükséges, szakmai számítások alapján. 
Költségszámítás. 
- 1000 üzemóránként motorolaj csere, szelephézag állítás, üzemanyag 

rendszer átvizsgálás, porlasztók és adagolók beállítása, hengerfej 
csavarok és csavarkötések után húzása, gázolaj finomszűrő csere 
költségeinek meghatározása. 

 

4.  Megvalósítás 
A tanulók hármas csoportokban végzik az általuk kijelölt feladatokat 
(lásd a szervezésnél közölteket). 
 
1. csoport: Adagolólzivattyú beállítása 
Az adagolólzivattyút a leszerelést követően a próbapadon beállítjuk.  
Előzetesen ellenőrzendők: 

 Tömítések állapota 

 Alkatrészek szabad mozgása 

 Fogasléc és fogasív kopása 

 Szabályozó alkatrészek legnagyobb kopását 

 Az alkatrészek tökéletes kenését 
Beállítandó értékek: 

 Befecskendezési kezdet  

 Befecskendezési szöghelyzet 

 Szivattyúelemek egyenlő szállítási mennyiség 
beszabályozása 

 Üzemi töltés  

 Indítótöltés  

 Üresjárati töltésegyenlőség 

 
Anyagbeszerzés csoportonként. 
Eszközök beszerzése csoportonként. 
 
Az adagolószivattyú leszerelése, próbapadra történő felszerelése, próbapadi 
mérés elvégzése. 
Előzetes ellenőrzés elvégzése, a tüzelőanyag ellátó rendszer állapotának 
felülvizsgálata a teljes rendszerben (tömítettség, kellő nyomásértékek, 
szűrők állapota, vízzsák állapota, tüzelőanyag tápszivattyú tömítettsége. 
A motor működésére jellemző értékek mérése, a mért és a beállítandó 
értékek összevetése, a szükséges beállítások elvégzése. 
 
A munkavégzés minőségi (menet közbeni) ellenőrzésének biztosítása. 
 
A motor teljesítményét vagy a főtengely fékezésével (kiszerelve stabil 
fékpadon), vagy TLT-n mérve, kiszerelés nélkül, mobil fékpadon állíthatjuk 
meg. 
 
A kompresszió végnyomástól függ a motor belső felében nyerhető hasznos 
munka mennyisége, ezért a motor műszaki állapotának fontos mutatója. 
Mérését különböző nyomásmérőkkel, illetve nyomásírókkal végezzük. 
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(Forrás: Benkó, 2006) 

A fordulatszám-szabályozó beállítása 
A porlasztók vizsgálata: 

 Fúvóka nyitónyomása  

 Porlasztási sugár alakja  

 Fúvóka zárása 
 

 
A motor mechanikai vizsgálata: 

 Sűrítési végnyomás mérése 

 Nyomásveszteség mérése 

 Nyomásveszteségek vizsgálata 

 Motorzörej-hallgató készülék használata 
 
A motor műszeres vizsgálata ELKON –SD 312 Digitális testerrel. 

 A motor forgattyútengely fordulatszám mérése 
(stroboszkóplámpával) 

 Szállításkezdet szögmérése 

 Előbefecskendezési szögmérés 

 Befecskendezési csúcsnyomás nagyságának 
meghatározása 

Füstgáz emisszió mérése és értékelése a gyári adatokhoz, és a 
jogszabályi előírásokhoz. 
 
2., 3. és 4. csoport munkájának kijelölése (itt nem részletezve). 

Kompresszió esése átfúvások miatt következik be, ez lehet tömítetlenség 
(szelep-szeleptányér; szelephézag, hengerfejtömítés dugattyú gyűrűk 
mellett), de lehet repedés következménye is. A dugattyú és henger kopása a 
forgattyús házban okoz változást. Az átfúvásokat mérhetjük áramlás-
mérőkkel, karternyomást manométeres, vagy más nyomásmérőkkel. A 
forgattyús tengely csapágykopásait az olajnyomás esése jelzi. Ezt lehet 
felhasználni az ellenőrző mérésekhez is (nagy pontosságú olajnyomás mérő 
közbeiktatásával). 
 
 
 
A forgattyús és vezérlőrendszer hibáira lehallgatással (sztetoszkóp) is lehet 
következtetni. 
 
A hajtóanyag fogyasztást porlasztóként mérik, a kiporlasztott mennyiségek 
külön-külön történő felfogásával. Jól beállított rendszer esetén az egyes 
hengerekbe szállított mennyiségek egyenlők és előírt mérték 
határok között vannak. Meghatározó pontosságú az elő befecskendezési 
szög, és a porlasztó utónyomása. 
A felmerülő költségek folyamatos biztosítása: 

- 1000 üzemóránként, motorolaj csere, szelephézag állítás, 
üzemanyag rendszer átvizsgálás, porlasztók és adagolók beállítása, 
hengerfej csavarok és csavarkötések után húzása, gázolaj 
finomszűrő csere, 

 
 

5. Kiértékelés 
A projekt értékelése. 
A csoportok munkájának értékelése. 
A tanulók egyéni munkájának értékelése: a kiemelkedő 
teljesítmények kiemelésével. 
A feladatok végzése közben jelentkező hibák megvitatása, az 
újonnan szerzett tapasztalatok felelevenítése. Az összmunkát 
közösen minősítjük, feltárva azokat az eltéréseket, amik a kezdeti 
stádium és a befejező szakasz között alakultak ki. 

A csoportok munkájáról történt beszámolók alapján a csoport mennyiségi és 
minőségi teljesítményének megítélése.  
A beszámolók utáni csoportos megbeszélés, melynek során a tanulók 
közvetett tanári irányítással, de függetlenül döntenek a mérések 
objektivitásáról, érvényességéről és megbízhatóságáról, meghatározzák az 
esetlegesen újra vizsgálandó paramétereket, a bizonytalansági pontokat. 
Az értékelő fázisban történik a diagnosztikai eljárások, a javítási-
karbantartási munkák technológiai sorrendjének véglegesítése is. 
Értékeléshez szükséges értékelő lapok kiosztása a tanulók számára. 
Az értékelés módjának és körülményeinek megválasztása. 
Értékelés: a munkát végző tanulókkal és a tanárral közösen. 
Mérési eredmények összehasonlítása a gyártó által meghatározott 
adatsorral. 
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Kapcsolódó szakmai modulok:
5
 

Sorsz. 
Modul 

száma 
Modul neve Tantárgy Téma 

1.  
10974-12 

Agrármunka -, tűz- és 

környezetvédelem 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelem 

Munkavédelem. Tűz- és környezetvédelem, elsősegélynyújtás. 

Szakmai munkavédelem 

2.  
11048-12 

 
Agrárgépészeti alapfeladatok 

Szakmai alapozó 

ismeretek 
Anyagismeret. Géprajz. Gépelemek. 

Szakmai alapozó 

gyakorlatok 

Fémmegmunkálás alapjai. Kézi- és gépi forgácsolás.  A fémek 

alakítása. 

3.  
11046-12 Erőgépek 

Mezőgazdasági 

erőgépek 

Erőgép motorok. Hidraulikus teljesítményátvitel, hidraulika 

rendszerek. Járószerkezetek és kormányzás. Fékrendszerek. 

Elektromosság. Alváz. Vonó- és függesztő szerkezetek. 

4.  
11045-12 

Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése 
Szakmai számítások Mezőgazdasági erőgépek 

 

Kapcsolódó közismereti tantárgyak: 

 

                                                           
5 Forrás: Szakképzési Kerettanterv a 34 521 08 Mezőgazdasági gépész szakképesítéshez. 2.számú táblázat: A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 
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Sor-

sz. 
Tantárgy Tematikai egység Kulcsfogalmak 

1.  

Matematik

a 

Számtan, algebra 

Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, pontosság (hibahatár), 
számegyenes, számhalmazok. Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés.  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés. 
Számítási feladatok végzése, mértékegységekkel történő váltások. Zsebszámológép használata. 

Gondolkodási módszerek, 
halmazok, kombinatorika, 
valószínűség, statisztika 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, koordinátarendszer, grafikon, 
diagram, logikai művelet, statisztika, valószínűség. 

Függvények, sorozatok, 
egyenletek, algoritmus 

Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), grafikon, táblázat, diagram, 
algoritmus. 

2.  

Természet-

ismeret 

A tudomány módszerei 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, szimuláció, makett. 

Tájékozódás térben és 
időben Elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás 

Lendületbe jövünk, azaz 
többet ésszel és erővel! Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, 

halmazállapot-változások 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, 
halmazállapot, forráspont, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 

Elektromosság, 
mágnesesség 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulomb-törvény, áramerősség, 
feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális 

feszültség, elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám. 

3.  
Informatik

a 

Alkalmazói ismeretek Internet használat. Kapcsolódó programok használata. 

Adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 
Probléma, tervezés, megvalósítás. 
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módszerekkel 

Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs eszközök hatékony 

használata. A kommunikáció elméletének ismerete. 

4.  
Egyéb  

A munkaszervezés alapkérdéseinek, úgymint csoportokban történő munkavégzés. 

Munkavédelmi megbeszélés. Feladatkörök meghatározása, munkacsoportok kialakítása, 

munkaszakaszok meghatározása. A fázisok felelőseinek meghatározása. Külső szakemberrel való 

kapcsolatfelvétel. Dokumentációkészítés. 

Mikro-, és makro környezetvédelmi hatások meghatározása. Lakókörnyezetet befolyásoló 

tényezők. Ergonómiai szempontok fontosságának hangsúlyozása. Környezetkímélő technológiák 

alkalmazása. Környezet terhelést csökkentő lehetőségek. Az egészségre és az egészséges 

környezetre törekvés összefüggéseinek a tágabb környezet védelmével kapcsolatos feladatai. 
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6.5.5. A gépészeti tantárgyak gyakorlati oktatása – a MUNKATANULÁS 

A munkavégzés útján történő tanulás során az ismeretek fő forrását, a képességek fejlesztésének, 

jártasságok, készségek kialakításának, végső soron a szakma gyakorlásához szükséges 

kompetenciák megszerzésének lehetőségét maga a munka hordozza magában. A munkavégzés 

tartalma, a munka tárgya az, ami a szakmához kapcsolódást meghatározza, az alapvető szakmai 

specifikumokat hordozza. Ehhez igazodva jelennek meg a munkavégzés során használt anyagok, 

eszközök, berendezések, melyekkel a tanuló az aktuális munkát végzi. Munka tárgya – munkaeszköz 

– munkát végző személy a maga egyéni tulajdonságaival – e három tényező egysége és egymásra 

hatása jelenik meg a munkatanulás folyamatában. A tanuló a munkavégzésre történő felkészítés alatt 

ismereteket szerez, ennek segítségével megkezdi a munkát. A munkavégzés közben a tanuló 

megfigyeléseket végez, a munka egyes fázisai, elemei, a felmerülő problémák gondolkodásra 

késztetik őt, a problémamegoldás érdekében előhívja korábbi, már megszerzett ismereteit, és 

megpróbálja megoldani a fennálló problémát. Eközben új ismereteket szerez, melyeket beépít a már 

meglévő tudásrendszerébe. A segítséget a munkavégzés során mindig jelen lévő oktató jelenti.  

 

6.5.5.1. A gyakorlati oktatás rendszerei 

A szakmai szocializáció folyamatában, amely szűkebb értelemben az elméleti és gyakorlati 

munkatevékenység elsajátításának folyamatát jelenti, tágabb értelemben a munkavégzéshez 

szükséges szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciák megszerzésének folyamata, 

különféle fejlődési szakaszokat, egymásba átmenő, de a tanulók felkészültségének színvonalában 

eltérő fázisokat különböztetünk meg. Ezek: 

 

 Tárgyi rendszer 

Alapja: A tanulók a termelő munkát végeznek, kész munkadarabokat, végterméket készítenek, 

amelyek elkészítése során minden megtanulandó alapművelet előfordul. Termelési elven alapuló 

oktatás, lényegében a korábbi, kisipari jellegű inasképzésnek felel meg. Pl. a családban végzett 

mezőgazdasági termelőmunka.  

Előnye: A produktivitás és az alkotás.  

Hátránya:  

• A pedagógiai célok helyett a termelés lép előtérbe; 

• A tanulók nem az egyszerűtől haladnak az összetett felé; 

• Az egyes alapműveletek elsajátítása nem tervszerűen és fokozatosan valósul meg. 

 

 Műveleti rendszer 

A tanulók külön – külön elsajátítják az egyes alapműveletek szabatos végrehajtását, és csak ez 

után kerül sor a műveletek együttes alkalmazására, munkadarabok elkészítésére. 

Előnye: Egy-egy műveletet addig ismételnek a tanulók, amíg tökéletesen el nem sajátították, így 

alapos készségekre tesznek szert.  

Hátránya:  

• Az alapműveleteket elszigetelten sajátítják el, a befejezetlen, nem produktív munka 

nélkülözi a munkasiker érzését;  

• Figyelmen kívül hagyja, hogy a komplex munka nem egyszerűen munkaműveletek 

összessége. Az alapműveletek egymástól elszigetelt oktatása miatt a tanuló nem látja 

munkája eredményét, a begyakorlás unalmassá és érdektelenné válik.  

 

 Műveleti összetett rendszer (operatív komplex rendszer) 

Az alapműveletek nehézségi fokozatok szerinti elsajátítása.  

• Először csak három-négy alapműveltet tanulnak meg, majd ezeket összetett (komplex) 

munkák keretében összekapcsolják, változatos munkákon begyakorolják.  
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• Az összetett munka után ismét három-négy alapművelet megtanulása következik, majd 

újabb összetett munka. Ez így váltakozik a továbbiakban is olyan komplex munkák 

beiktatásával, amelyek a tanult műveleteket tartalmazzák.  

Előnye:  

• Lehetővé válik az alapműveletek külön-külön elsajátítása, valamint az alapműveleteknek 

különböző munkadarabokon történő begyakorlása.  

• Az elméleti és gyakorlati képzés kapcsolata jól megvalósítható,  

• A tanulók a megszerzett készségeket konkrét termelési feladatok megoldásában tudják 

alkalmazni. 

 

 Technológiai rendszer 

A technológiai rendszerben szervezett munkavégzés során a folyamatos termelés elveinek 

megfelelően, forgószínpadszerűen szervezik meg a tanulók gyakorlati foglalkozását. (Emőkey, 

2010) 

 

Előnye:  

• Konkrét termelési feladatok ellátása életszerű körülmények között; 

• Valóságos munkakörülmények segítik a szakmai szocializációt; 

• Közösségben történő munkavégzés; 

• Összefüggések felismerése; 

• Komplex látásmód kialakulása. 

 

6.5.5.2. A munkatanulás struktúrája 

A didaktikai szempontokat előtérbe helyezve a gépészeti gyakorlati foglalkozások esetében a 

munkatanulás három fő szakasza különíthető el: 

– Bevezető szakasz; 

– Munkáltató szakasz; 

– Befejező szakasz. 

 

A) A foglalkozás bevezető szakaszában az alábbi feladatok elvégzése történik: célkitűzés, 

motiváció, feladat-megjelölés, munkahelyi gyakorlatokon az úgynevezett elő-megbeszélés. 

1. Célkitűzés. A tanulók az oktató irányításával végeznek olyan munkafeladatokat, amelyek a 

képzési célokkal összhangban vannak, és a szakmai kompetenciák megszerzésének alapjait 

jelentik. Az oktató által irányított munkavégzés céljai és az adott szakirányú képzés céljai 

egybe kell, hogy essenek. 

A célokhoz feladatok megoldásán keresztül vezet az út. A munkáltató foglalkozások feladata a 

kompetenciák megszerzése. Fontos, hogy a tanulók valósághű munkakörnyezetben, konkrét 

munkavégzés során ismerjék meg azokat a speciális munkafolyamatokat, munkaműveleteket, 

amelyek a szakma gyakorlásához szükségesek. Ehhez elkerülhetetlen, hogy a tanuló a már 

megszerzett elméleti ismereteire támaszkodjon, tevékenysége tudatosan irányuljon a felmerült 

probléma megoldására. A tudatos munkavégzés feltételeként tehát a megszerzett elméleti 

ismeretek és a gyakorlati munkavégzés között a kapcsolatot meg kell teremteni, és fenn kell 

tartani. Ennek érdekében az oktatónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az adott 

szakirányú képzés tantervét. Ez alapján követheti nyomon, hogy a tanulók milyen elméleti 

ismeretekkel rendelkeznek, az iskolai munkáltató foglalkozásokon milyen képességek, 

készségek fejlesztése valósult meg. 

2. A feladat-megjelölés. A gyakorlatorientált foglalkozások során lehetőség kínálkozik egyéni 

vagy közös feladatok megjelölésére. Egy jól megválasztott feladatban komplex ismeretek 

jelennek meg, ami segíti a problémák komplex meglátását és kezelését, a képességek több, 

hasonló jellegű tevékenységre irányuló fejlesztését.  

A feladat megválasztásánál vegyük figyelembe az alábbiakat: 

– A munkafeladat lehetőleg az adott szakmával kapcsolatos feladat legyen; 
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– A feladat középpontjába valóságos szakmai problémát állítsunk; 

– A probléma megfogalmazásakor a tanulók életkori sajátosságait vegyük figyelembe; 

– Lehetőség legyen arra, hogy a tanulók ismerjék fel a problémát; 

– Lehetőség legyen arra, hogy a megoldáshoz szükséges, meglévő ismereteiket 

mozgósítsák; 

– Késztessük őket a probléma megoldására. 

A feladat-megjelöléssel a tanulóknak megadjuk a munkában való közvetlen részvétel 

lehetőségét. A kijelölt feladatok jellegükben és terjedelmükben különbözőek lehetnek, a 

különbség vonatkozhat a végrehajtásukhoz szükséges időre, illetve a megoldáshoz 

szükséges előismeretekre, vagy képességekre. A feladatok megfogalmazásakor ezekre a 

szempontokra tekintettel kell lenni.  

3. Az elő-megbeszélés. Általában a gyakorlati foglalkozások elején zajlanak az előbbi fázisok 

összevonását lehetővé tevő úgynevezett elő-megbeszélések, amelyeken többnyire a 

gyakorlatvezetői dominancia érvényesül. A foglalkozásoknak ez a fázisa ad lehetőséget a 

bevezető szakasz megvalósítására, a célok kitűzésére, a követelmények ismertetésére, a 

feladatok meghatározására (pl. megfigyelések, a tényleges munkavégzés feladatai), a várható 

események (pl. beavatkozások) ismertetésére, a tanulók beosztására, az értékelések 

formájának, helyének és idejének meghatározására. Segíti a tanuló munkáját, ha rövid 

visszautalás történik – esetleg tanulói előadás formájában – a feladatokkal kapcsolatos 

elméleti ismeretekre vagy a korábbi feladatokra. 

 

B) A foglalkozások második, munkáltató szakasza során az oktató:  

– Segít felismertetni a tanulóval a kapcsolatot a már meglévő ismeretek és a megvalósítandó 

munkafeladat között. Ez lehetőség arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek a gyakorlati 

munkavégzés során tudatosan alkalmazásra kerüljenek;  

– Megkönnyíti az összefüggések felismerését, beazonosítását. A munkavégzés eredményeként 

a tanuló új összefüggések, törvényszerűségek, tételek, ítéletek megfogalmazására válik 

képessé, tehát amellett, hogy bizonyos képességei fejlődnek, új ismereteket is szerez a 

munkavégzés során. Ezek beépülnek a tanulók tudásrendszerébe, és a további, bonyolultabb 

munkafolyamatok elvégzésének alapjait jelentik; 

– Az adott szakmai munkavégzés alapját képező tevékenységeket gyakoroltat. Ahhoz, hogy a 

tanuló a szakmai kompetenciák birtokába jusson, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges 

képességek fejlesztése szükséges. A tanulónak azok a képességei fejlődnek, amely 

képességeknek megfelelő tevékenységet gyakorolja; 

– A célzott szakmai kompetenciák kialakításához módszert választ. Vannak elméletigényes 

munkafeladatok, amelyeket a tanulók alapos elméleti előkészítés nélkül nehezen vagy 

egyáltalán nem képesek megoldani. Vannak a munkavégzés szempontjából összetett 

feladatok, amelyek nem végeztethetők a munkafolyamat egységekre bontása nélkül. Az 

egységekre bontás segít a foglalkozás konkrét tartalmának, a tanulókkal végeztetendő 

munkatevékenység meghatározásánál, a foglalkozás időtervének elkészítésénél.  

– Az oktató feladata az adott munkatevékenység ismertetése, ennek során a tanuló által nem, 

vagy kevésbé ismert munkafázisok és munkafogások bemutatása, a bemutatás módjának 

körültekintő megválasztásával. 

– Rendszeres és folyamatos gyakorlási lehetőség biztosítása. Ez a gyakorlatok során úgy 

érhető el, hogy fokozatosan egyre nagyobb önállóságot adva, az előzőeket ismételve jutnak el 

tanulók a következő lépcsőfokig. 

– A gyakorlást változatossá kell tenni, hogy elkerülhető legyen a monotónia. 

– Figyelni kell a feladatok periodicitására és időbeni ütemezésére. 

 

A fentiek érdekében az oktatónak az alábbi feladatokat kell teljesítenie: 

1. Az előkészítés. Ennek során az oktató segít felismertetni a tanulóval a kapcsolatot a már 

meglévő ismeretek és a megvalósítandó munkafeladat között, ezzel adja meg a tanulónak a 
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lehetőséget arra, hogy a korábban megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit a 

munkavégzés során tudatosan alkalmazhassa.  

2. Az elvégzendő feladat bemutatása. A munkatevékenységet a tanulói önálló munkavégzés 

megkezdése előtt be kell mutatni a tanulóknak. A munkatevékenység jellege, összetettsége, 

az egyes fázisok bonyolultsági foka alapján az oktatónak kell eldöntenie, hogy a bemutatás 

melyik formáját választja (pl. lassítva szakaszosan, lassítva folyamatosan, stb.).  

A bemutatás hatékonysága érdekében ezt a módszert más módszerekkel is célszerű 

kiegészíteni. Ilyen módszer lehet például a magyarázat, vagy a beszélgetés. 

3. A munkafolyamat, munkaműveletek gyakoroltatása. A munkavégzés során a tanulókat 

életszerű problémák elé kell állítani, és elemeztetni kell velük a problémákat. Állapítsák meg a 

probléma okait, majd a lehetséges megoldások közül válasszák ki a legkézenfekvőbbet. A 

legfontosabb, hogy eközben önállóan dolgozzanak. Munkavégzésük során olyan 

tevékenységeket végezzenek, amelyek a mindennapi élet tevékenységei közé tartoznak. Az 

oktató úgy irányítsa a munkavégzést, hogy közben ismereteket szerezzenek, gondolkodási 

műveleteket végezzenek, fejlődjön a logikai készségük. Ismereteiket a valósággal kiépített 

kapcsolat során szervezzék rendszerbe. A tevékenységek végzése az adekvát képességek 

fejlődését segíti elő.  

 

C) A gyakorlati foglalkozások harmadik, befejező szakaszában teljesítendő feladatok a 

megszilárdítás, rendszerezés és értékelés. 

1. Utó-megbeszélés (megszilárdítás, rendszerezés, értékelés). Itt a levezetés, a 

rendszerezés, az élmények feldolgozása a cél. Az utómegbeszéléseken a gyakorlat 

vezetőjének csoportvezetői szerepet kell vállalnia. Észrevételeivel, kiegészítéseivel, 

összegzésével segíti a megszerzett ismeretek rendszerezését, helyretételét. A csoportos utó-

megbeszélés kitűnő kereteket nyújt a tanulók problémáinak, élményeinek a megbeszélésére, 

a szituációk elemzésére, a helyes megoldások közös meghatározására, vélemények és 

nézetek ütköztetésére. Fontos, hogy a beszélgetések során ne maradjon nyitott kérdés, fel 

nem oldott feszültség. Célszerű, ha az utómegbeszélést a gyakorlatvezető összegzése és a 

következő gyakorlatok céljainak, feladatainak a felvázolása zárja.  

Az utó-megbeszélés fontos fázisa az értékelés, melynek során a csoport tagjai az oktatóval 

együtt beszélik meg a végzett munkát, figyelembe véve a tanulók egyéni, saját és társaik 

munkájáról alkotott véleményét. Az oktató szerepe itt a vélemények meghallgatása és 

ütköztetése, illetve a saját, objektív véleményének a tanulók elé tárása.  

 

A munkatanulás eleve problémaközpontú. Az ilyen oktatásban rejlő egyik nagy lehetőség, hogy a 

szervezett oktatási folyamat alkalmas a szakmai önállóság kialakítására. Olyan feladatokat 

válasszunk, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak: 

– szakmai problémát vetnek fel; 

– lehetőséget adnak a probléma önálló felismerésére; 

– lehetőséget adnak önálló elemző munka végzésére a munkafeladat megoldása érdekében; 

– több probléma-megoldási lehetőséget tartalmaznak; 

– lehetővé teszik a tanulói döntés meghozatalát az optimális megoldás érdekében; 

– önálló tanulói munkavégzést igényelnek, a probléma elhárítása érdekében. 

 

Abban az esetben, amikor a gyakorlati és elméleti oktatás külön szervezetben folyik, ezeknek a 

kapcsolódásoknak a megértése minden oktatásban részt vevő számára nagyon fontos. Ez is azt 

mutatja, hogy a képzés egésze során elengedhetetlen az elméleti és a gyakorlati tantárgyakat tanító 

tanárok, illetve az iskolai és a vállalati gyakorlati oktatók közötti folyamatos egyeztetés és 

együttműködés. 

A korszerű tanulásfelfogás egyértelművé teszi azt, hogy az elmélet és a gyakorlat oly módon függ 

össze, egészíti ki egymást, az elméleti ismeretek és a gyakorlati készségek oly módon alkotnak 

tudásrendszert, hogy egyiknek sincs prioritása a másikkal szemben. Ez a felfogás elfogadja, hogy a 

munkatanulás során a munkavégzés közben megszerzett ismeretek beépülnek az egyén 
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tudásrendszerébe, és támogatják a további tudatos munkavégzést, a készségek fejlesztése mellett 

újabb ismeretek megszerzését. A munkafeladatok végzése közben megszerzett tudás, az 

összefüggések, törvényszerűségek revelatív úton történő felismerése ezeknek a tudáselemeknek a 

tartósabb beépülését eredményezik, így az elméleti ismeretek és a gyakorlati készségek megszerzése 

egymással összhangban, egymást erősítve történik. (Emőkey, 2012) 

 

6.5.5.3. A munkatanulás megvalósításának fázisai a gyakorlati foglalkozásokon 

A tanuló a munkavégzés során kapcsolatot teremt a környezetével, s eközben környezetét 

átalakítja, értéket teremt, ugyanakkor önmaga is megváltozik. Pszichikuma és fizikuma fejlődik, 

edzettebbé válik, ismereteket szerez, képességei fejlődnek. A munkavégzés során megszerzett 

tudása az általa létrehozott alkotásokban, munkatárgyakban, termékekben, különféle produktumokban 

tárgyiasul. Eközben a tudás képzetek, fogalmak, jártasságok és készségek formájában a tanulóban 

elraktározódik.  

 

 A munkatanulás során kétféle tanulási helyzetet különböztethetünk meg: 

– A feladathelyzetben való tanulás során a cselekvésrendszer tanulása a tanuló önálló 

próbálkozása, problémamegoldása, a gyakori tévedés lehetőségével és annak folyamatos 

korrigálása útján megy végbe; 

– A gyakorlathelyzetben való tanulás során a tanuló a feladatot nem megoldja, hanem végrehajtja. 

Ilyen helyzetben célunk a gyakoroltatás, a begyakorlottság szintjének növelése, a tanuló 

munkateljesítményének ismétlésekkel, gyakorlásokkal való növelése és tökéletesítése. 

 

A megvalósítás fázisai az alábbiak: 

 

a) A munkafeladatok ismertetése és kiadása 

A munkavégzés megkezdése előtt ismertetni kell a tanulókkal a munkavégzés célját, a 

mennyiségi és minőségi elvárásokat, a munkafeladatot, a munkavégzés tervezett formáját, a 

csoportok elosztását, a munkavégzés időtervét, több színhely esetében a csoportok váltásának 

ütemezését, menetét.  

A munkatanulásnak ezt a fázisát két lépcsőben célszerű elvégezni: 

1) A feladatok ismertetése a csoportok előtt: A csoportok, párok kijelölése után, de még 

minden jelen lévő tanuló előtt ismertetjük a munkavégzés menetére vonatkozó tervet. Külön-

külön utalunk az egyes csoportok munkafeladatára és a rendelkezésre álló időre. 

Megbeszéljük a csoportváltás menetét. Fel kell keltenünk a tanulók érdeklődését a 

munkafeladat iránt, annak érdekében, hogy a munkavégzés számukra ne kényszer-jellegű 

legyen. Jó megoldás egy-egy aktuális probléma felvetése, és a tanulók érdeklődésének a 

problémamegoldás irányába történő terelése. Növeli a tanulói önállóságot, ha a munkafeladat 

kiadásánál csak a munkabiztonság szempontjából minimálisan szükséges paramétereket 

adjuk meg. Lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy maguk állítsanak fel megoldási 

alternatívákat a problémával kapcsolatban, és ők maguk döntsenek a megfelelő megoldás 

mellett. 

2) A feladatok részletes ismertetése, a szükséges instrukciók megadása 

munkahelyenként: A gyakorlati oktató feladata, hogy a csoportelosztást követően végigjárja 

a kijelölt munkahelyeket, és ott részletesen adja meg a legszükségesebb információkat a 

csoport tagjainak. Ezt a tevékenységet annál a csoportnál célszerű kezdeni, amelyik 

várhatóan már a kezdeteknél akadályba fog ütközni. A gyakorlati oktatónak itt részletesen 

ismertetni kell a feladatokat, esetleg személyekre is lebontva, megadva a megoldás egy 

lehetséges változatát is. Törekedni kell arra, hogy a tanulók elgondolkodjanak a kapott 

munkafeladaton, átgondoltan tervezzék meg a feladat végrehajtásának menetét, a műveletek 

sorrendjét. A munkavégzéshez szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat lehetőleg a 

tanulók határozzák meg. 
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b) A tanulás irányítása a munkavégzés során 

A tanulók a kapott munkafeladatot önállóan, de a gyakorlati oktató közvetett irányításával hajtják 

végre. A gyakorlati oktatói irányító tevékenységnek ki kell terjednie az alábbiakra: 

 

 A tanulók munkájának folyamatos megfigyelése. A gyakorlati oktatónak az alábbi 

szempontok szerint kell a folyamatos megfigyelést elvégeznie: 

• Megértették-e a tanulók a kijelölt feladatot? 

• Életkori sajátosságaiknak megfelel-e a feladat? 

• Bekapcsolódnak-e a munkafolyamatba? 

• Tudatos-e ez a bekapcsolódás? 

• Hogyan szervezik meg saját és a csoport többi tagjának a munkáját? 

• Szakszerűen használják-e a gépeket, berendezéseket, szerszámokat, eszközöket? 

• Betartják-e a munkavédelmi előírásokat? 

• Ergonómiai szempontból (testtartás, mozdulatok) helyes-e a munkavégzésük? 

• Milyen típushibákat követnek el a tanulók a munkavégzés során? 

• Milyen az együttműködés a csoport tagjai között? 

• Mennyire jellemzi önállóság a tanulók munkáját? 

• Milyen adatbázisokra támaszkodnak, ez mennyire tudatos vagy ötletszerű? 

• Képesek-e követni a változó munkafeltételeket? 

• Hogyan alakul a tanulók munkateljesítménye a munkavégzés során? 

• Milyen a tanulók munkaminőség iránti igénye? 

• Milyen a tanulók igénye a munkahelyi környezettel kapcsolatban? 

 

 A tanulók munkájának támogatása. A tanulók munkáját támogatja egyrészt a hibák, 

hiányosságok korrekciója. A hibát ne közöljük a tanulóval, hanem próbáljuk meg őt rávezetni a 

hiba felismerésére, annak következményeire, a hiba kiküszöbölésének lehetőségeire és a 

korrekció hogyanjára. Kisegítő magyarázattal vagy bemutatással segítsük a tanuló munkáját. 

Használjunk analógiát a probléma, vagy a megoldás érzékeltetésére, ezzel is segítve a 

megoldás felé történő elmozdulást. Gyakori, hogy az oktatónak be kell avatkoznia a tanuló 

munkájába. Ez általában akkor történik, ha a helytelen munkavégzés következtében 

balesetveszély adódik, vagy ha annak a veszélye áll fenn, hogy a munkavégzés bizonyos 

elemei nem megfelelő módon rögződnek. A beavatkozás lehetőségei: 

• Az oktató a probléma észlelésekor azonnal megállítja a munkavégzést, és megmutatja 

meg a munka folytatásának helyes irányát. 

• A probléma észlelésekor, a munkavégzés megállítása után az oktató felhívja a figyelmet a 

helyes megoldástól való eltérésekre, azok okaira. A tanuló ilyenkor döntési lehetőséget 

kap. 

• Az oktató a problémák feltárása után megmutatja a helyes utat, eljárást. 

• A gyakorlati oktató csak felhívja a figyelmet a pontosságra, a figyelem és a 

felelősségérzet fontosságára. 

A beavatkozás mértéke: 

• Ha a tanuló a helyes megoldás irányába mozdul el, akkor célszerű hagyni őt dolgozni, 

folytatni a munkát. 

• Ha a rossz megoldás felé mozdul a tanuló, akkor be kell avatkozni, mivel a rossz irány 

követése tanulási zavart, anyagi kárt, vagy a legrosszabb esetben balesetveszélyt 

jelenthet. A beavatkozás egyszerű korrekció, vagy végső esetben a munkavégzés 

leállítása is lehet. 

A beavatkozás módszertani megfontolásai: Az oktató úgy nyújtson segítséget a tanulónak, 

hogy vegye figyelembe a tanuló munkavégzésének önállósodási folyamatát. Kezdetben a 

tanuló erőteljesebb gyakorlati oktatói támogatásra tart igényt. Ezt meg kell adnunk annak 

érdekében, hogy az elbizonytalanodás és annak következményei ne jelenjenek meg. A 

begyakorlottság magasabb fokán a tanuló már képes önálló munkavégzésre, az igény az 
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oktatói segítség iránt csökken. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy magára hagyjuk a 

tanulót. A megfigyelés és az esetleges háttér-irányítás jelentősége a munkavégzés 

begyakorlásának folyamatában nem csökken, csak a jellege és a célja változik meg.  

 

 A munkavégzés során a tanulókkal szemben támasztott követelmények. Az oktató által a 

tanulók munkájával szemben támasztott követelmények az alábbiak: 

• Szakszerű munkavégzés: A munkafolyamatok helyes sorrendjének megválasztása, a 

technológiai előírások betartása, a munkavégzés jellemző paramétereinek betartása, a 

munkaműveletek kötött sorrendjének betartása, a mozdulatok helyes elvégzése, a 

szerszámok megválasztása és szakszerű kezelése. 

• Fegyelmezett munkavégzés: Rá kell vezetni a tanulókat a fegyelmezett munkavégzésre. 

Ezt az oktató részben a saját maga által nyújtott minta segítségével, részben a 

fegyelmezetlen munkavégzés negatív hatásainak érzékeltetésével érheti el. A tanulókkal 

tudatosítani kell a munkahelyi magatartási szabályokat, és azt, hogy ezektől nem 

térhetnek el.  

• Megfelelő teljesítmény elérése: A gyakorlati oktatónak pontos időrendet kell készítenie 

a foglalkozásra, amelyben figyelembe veszi az elvégzésre kerülő munka jellegét, fázisait, 

nehézségi fokát, a tanulók sajátosságait, stb. Ha a kelleténél több időt terveztünk a 

munkafeladat végrehajtására, akkor a fennmaradó időben a munkavégzés során szerzett 

ismereteket szilárdítsuk meg, esetleg pótfeladatokat jelöljünk meg. Ha a tervezett idő nem 

elegendő a munkafeladat teljesítésére, akkor a befejezéshez szükséges időt biztosítani 

kell. 

 

 Az ellenőrzés és az önellenőrzés képességének fejlesztése. Ki kell alakítani a tanulókban 

a minőségi munka végzésének igényét. A tanulók olyan elvárásokat fogalmazzanak meg 

önmagukkal és a környezetükkel szemben, amelyek összhangban vannak a társadalmi 

igényekkel. Az ellenőrzés és az önellenőrzés igénye csak ezeknek a képességeknek a 

megfelelő szintre fejlesztésével teljesíthető. 

 

c) A tanulók munkájának ellenőrzése és értékelése 

Az ellenőrzés-értékelés folyamatában győződünk meg a tanulók azon képességeinek fejlettségi 

szintjéről, amelyek az adott munkatevékenység elvégzéséhez szükségesek. Meggyőződünk a 

begyakorlottság szintjéről, az önálló, biztonságos és pontos munkavégzéshez szükséges 

feltételek meglétéről, a munkavégzés pontosságáról. Jelzéseket kapunk arról, hogy milyen a 

tanulónak az adott szakmához, a munkakörnyezetéhez a hozzáállása. A tanulók 

képességszintjének, meglévő ismereteik mennyiségének és minőségének felmérése, továbbá a 

munkahelyen tanúsított viselkedésük, a munkakörnyezethez való viszonyulásuk folyamatos 

monitorozása és elemzése határozza meg az oktatói munka további útját. A folyamatos ellenőrzés 

és értékelés alapján kell, hogy döntsünk: módszertanilag helyes utat követünk-e, vagy pedig 

változtatnunk kell a folyamatban, a tanulásszervezés adott fázisában.  
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PÉLDA EGY TÉMA FELDOLGOZÁSÁNAK FELÉPÍTÉSÉRE 

 

TÉMA: „Hidraulikus rendszerek” 

  

A munkáltató tanulás, ezen belül a tevékenységorientáció, mint szemlélet – a kimeneti 

követelmények által − a képzési folyamat szervezésére is hatással van, meghatározza annak 

szerkezetét és arányait. Az ilyen tanulási folyamat fókuszában életszerű problémák állnak, ezeknek a 

megoldása komplex feladatként jelenik meg a tanulók előtt. A tanulók a felvetett vagy felmerült 

problémákat elemzik, következtetnek a probléma okaira, majd a lehetséges megoldások közül 

kiválasztják a legkézenfekvőbbet. Eközben természetesen önállóan dolgoznak. Munkavégzésük során 

olyan munkafolyamatokat gyakorolnak, amelyek a mindennapi élet tevékenységei közé tartoznak. A 

munkavégzés során ismereteket szereznek, gondolkodási műveleteket végeznek, ezáltal logikai 

készségük fejlődik. Ismereteik a valósággal kiépített közvetlen és folyamatos kapcsolat során 

szerveződnek rendszerbe. A tevékenységek végzése az adekvát képességek fejlődését segíti elő.  

Hatásos, ha olyan módon gyakorolunk hatást a tanulókra, hogy lehetőleg ők maguk vessenek fel 

problémákat. 

 

A) A teljesítéshez szükséges kompetenciák 

 

A bemutatásra kerülő példákban az egyes munkáltató foglalkozások természetesen egymásra 

épülnek, a foglalkozások sorrendjének megváltoztatása a képzés logikája ellen hatna, didaktikai 

szempontból semmiképpen nem lenne indokolható. 

 

A tanmenet hiteles elkészítése igényli, hogy a Mezőgazdasági gépész szakképesítés kerettantervét 

tanulmányozzuk. Lényeges, hogy az 11046-12 Erőgépek szakmai követelménymodulba tartozó 

Mezőgazdasági erőgépek és Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat tantárgyakon belül a Hidraulikus 

teljesítményátvitel témakör oktatása során fejlesztendő kompetenciákat figyelembe vegyük. Ezeket az 

alábbi kivonat tartalmazza. 
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A 11046-12 azonosító számú, Erőgépek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak, és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák (kivonat)

6
 

                                                           
6 Forrás: Szakképzési Kerettanterv a 34 521 08 Mezőgazdasági gépész szakképesítéshez. A 11046-12 azonosító számú Erőgépek megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

 
Mezőgazdasági erőgépek Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 

  
 
 
 
 
                 11046-12 Erőgépek 
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FELADATOK 

Napi karbantartást végez x        x x x x x x x x x x 

Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot x        x x x x x x x x x x 

Elvégzi a használati információ szerint 

kijelölt munkaműveleteket 
        x  x  x x x x x x 

Betartja, és betartatja az erőgép 

üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályokat 

x         x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Mech., elektromos-, pneumatikus- és 

hidraulikus teljesítmény-átvitel szerk. 

felépítése és működése 

   x   x x     x   x x x 

Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és 

emelő szerkezetek 
x       x  x       x x 

Erőgépek hidraulikus berendezéseinek x       x  x       x x 
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szerkezeti felépítése és működése 

Szerelőszerszámok, készülékek 

kiválasztása és használatuk munkavédelmi 

szabályai 

         x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése    x x  x x x     x  x x x 

Komplex jelzésrendszerek használata   x       x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség   x       x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság          x x x x x x x x x 

Tolerancia x x x x x x x x x   x       

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása   x      x x x x x x x x x x 
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B) Tanmenet szelvény 

Szakma: Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Tantárgy: Agrárműszaki erőgépek 

Heti óraszám: 2 óra 
Éves órakeret: 72 óra 
Készítette: M. A. 

Óra Tananyag Oktatási célok Tevékenységformák Eszközök 

1-2 A hidraulika alapjai: folyadékok tulajdonságai, 
hidrodinamika, hidrosztatika fogalma, statikus és 
dinamikus nyomás, térfogatáram, fajlagos 
szállítás és nyelés, fogalma és meghatározása. 
Olajfélék megismerése, megkülönböztetésük 
származás szerint. Olajok fizikai és kémiai 
tulajdonságainak megismerése. Olajszűrés, 
olajcsere szükségességének megindokolása 
kenő- és hidraulikarendszerekben. 
A sűrűség, mint fizikai fogalom; 
Dermedéspont, lobbanáspont, cseppenéspont; 
A viszkozitás, mint a folyadék tulajdonsága. 
A fizikai tulajdonságok hatása a hidraulikus 
rendszer üzemére. 

Fizikai tulajdonságok, a 
folyadékszállítás alapjai. A 
folyadékkal történő 
energiaátvitel megismerése. 

Tanulói munkavégzés 
csoportmunkában, 
laboratóriumban: 
Viszkozitás-mérés nyári és téli 
olajon, különböző 
hőmérsékleteken; a kapott 
eredmények összehasonlítása; 
Lobbanáspont, cseppenés- és 
dermedéspont meghatározása 
különféle összetételű olajok 
esetében; a kapott értékek 
összehasonlítása; 
A fizikai tulajdonságok hatása a 
hidraulikus rendszer üzemére. 

Laboratóriumi eszközök.  
Tanulói munkavégzés az 
eszközökkel, tanári 
vezetéssel. 
 

3 A hidrosztatikus (hidraulikus) és hidrodinamikus 
teljesítmény-átvitel alapelvei, a hidraulikus áttétel 
és teljesítmény, hidraulikus veszteségek, 
hatásfok. 

Statikus és dinamikus 
rendszerek megismerése. 
Motor-elv, szivattyú-elv. A 
veszteségek okai. 

Bemutatás-megfigyelés, Mérések 
és számítások. Munkafolyadék; 
Munkafolyadék tárolása; 
Munkafolyadék mozgása; 
A hidraulikus rendszer 
felismerése; 
A hidraulikus rendszer részeinek 
beazonosítása; 
Az egyes elemek helye a 
rendszerben; 
Az egyes elemek funkciója; 
A rendszer működése és 
működtetése; 
Fizikai törvényszerűségek a 
működésben. 

IKT eszközök: Bemutatás 3D 
animációval. 

4-5 Az agrárműszaki erőforrásokon alkalmazott 
hidrodinamikus tengelykapcsoló és nyomatékváltó 

Hidraulikus rendszerek 
elemeinek felismerése. 

Megfigyelés.  
 

IKT eszközök: Bemutatás 3D 
animációval. 

A tanmenetből kiemelt téma: 

7. téma: Agrárműszaki erőforrások hidraulikus 

teljesítmény-átvitele 
Rendelkezésre álló óraszám a téma feldolgozásához: 

14 óra 
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felépítése, működése. Szerkezeti felépítés és 
működés megismerése.  

Szakkönyvek, gépkönyvek, 
műhely-faliképek. 
 

6-7 Az agrárműszaki erőforrásokon alkalmazott 
hidrosztatikus rendszerek kialakítása és jellemzői. 

Szerkezeti felépítés és 
működés megismerése. 

Valóságos hidraulikus rendszerek 
megkeresése erő- és 
munkagépeken; 
A rendszer elemeinek 
megfigyelése; 
A rendszer működésének 
megfigyelése, a működésre 
jellemző legfontosabb 
megállapítások rögzítése. 

Valóságos gépi környezet:  
Erő- és munkagépek 
hidraulikus rendszerei.  

8 A hidraulikus rendszer felépítése, az egyes 
szerkezeti egységek feladata, jelképes 
ábrázolása. 

Kiépített rendszer részei, 
feladatuk, működésük. 

Hidraulikus rendszerek 
működtetése 
Erőgép és munkagép 
kapcsolatának létrehozása. 
Gépcsoport üzemeltetése, a 
hidraulikus vezérlőtömb állítása 
az éppen aktuális feladathoz 
igazítva. 

IKT eszközök: Bemutatás 3D 
animációval. 
Erőgép-munkagép 
gépcsoport. 

9-10 Az energia-átalakítók (szivattyúk, hidromotorok, 
munkahengerek, hidro-akkumulátorok) 
csoportosítása, jelképes ábrázolása, jellemzői, 
kialakítása és működése. 

Csoportosítás funkció 
szerint, az energiaátalakítás 
iránya szerint. Az egyes 
átalakítók szerkezete és 
működési jellemzőik. 

Felépítés, működés megismerése 
szétszereléssel, a tanuló által 
megválasztott szerelési 
sorrendben;  
Gépelemek csoportosítása 
funkció szerint. 

Szerszámok, készülékek 
megválasztása 
szétszereléshez; 
 

11 A hidraulikus irányítókészülékek (út-, nyomás- és 
áramirányítók) szerkezeti megoldásai, jelképes 
ábrázolása, működése. 

Az irányítás szerepe a 
gyakorlatban. Működés és 
ábrázolás. 

Tantermi foglalkozás 
csoportmunkában, tanári 
irányítással. 

Hidraulikus rendszerek 
elemeinek jelképes 
ábrázolása. 
Irányítókészülékkel ellátott 
rendszerek kapcsolási rajza, 
rajzolvasás 

12 Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényeinek 
kialakítása, jelképes ábrázolása. 

Szerkezeti felépítés és 
működés.  

Tantermi foglalkozás 
csoportmunkában, tanári 
irányítással. 

Kiegészítő szerelvények 
helye és szerepe, kapcsolási 
rajzokon. 

13 Alkalmazott hidraulikus berendezések működési 
vázlatának, jelképes kapcsolási rajzainak 
bemutatása, értelmezése, adott géptípusokon. 

Erő- és munkagépeken 
alkalmazott hidraulikus 
berendezések. 

Tantermi foglalkozás 
csoportmunkában. 

Erőgépek és munkagépek 
hidraulikus rendszerei. 

14 Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszerek 
kezelése, karbantartása.  
Rendszerezés 

A karbantartás és az 
élettartam kapcsolata. 
Gazdaságosság. 

A hidraulikus erőátviteli 
berendezések karbantartásának 
elvégzése 

Erőgépek és munkagépek 
hidraulikus rendszerei. 
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C) Foglalkozás vázlatok 

1. Foglalkozás 

Erő- és munkagépeken alkalmazott hidraulikus berendezések felismerése és megfigyelése 

megadott szempontok alapján, valóságos gépeken. 

 

A foglalkozás felépítése: 

 

BEVEZETŐ SZAKASZ 

 

Célkitűzés: 

 Hidraulikus rendszerek felépítésének és funkciójának megállapítása megfigyeléssel. 

 

 Motiváció: 

A hidraulikus rendszerek segítségével - a folyadékok fizikai tulajdonságai, jellemző 

törvényszerűségeik révén - egyszerűbb erőátvitel és nagyobb áttétel valósítható meg.  

 

Előkészítés: 

A folyadékok már ismert fizikai tulajdonságainak felidézése: 

 Felveszik az edény alakját; 

 Összenyomhatatlanok;  

 Zárt rendszerben a külső nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed. 

 

MUNKÁLTATÓ SZAKASZ 

 

Új ismeret feldolgozás: 

Öntevékeny, közvetlen tanulói munkavégzés. 

 Valóságos hidraulikus rendszerek megkeresése erő- és munkagépeken; 

 A rendszer elemeinek megfigyelése; 

 A rendszer működésének megfigyelése, a működésre jellemző legfontosabb megállapítások 

rögzítése.  

 

A munkavégzés támogatása: 

 Tanári jelenlét (szükség esetén); 

 Szakoktatói, gépszerelői jelenlét. 

 

Megfigyelési szempontok: 

 Munkafolyadék; 

 Munkafolyadék tárolása; 

 Munkafolyadék mozgása; 

 A hidraulikus rendszer felismerése; 

 A hidraulikus rendszer részeinek beazonosítása; 

 Az egyes elemek helye a rendszerben; 

 Az egyes elemek funkciója; 

 A rendszer működése és működtetése; 

 Fizikai törvényszerűségek a működésben. 

 

Eszközök: 

 Szakkönyvek, gépkönyvek, műhely-faliképek, erőgépek. 

 

Munkaforma: csoportmunka.  

A tanulók négy csoportban, négy munkahelyen dolgoznak, forgószínpad-szerűen. 
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1. munkahely: John Deere erőgép; 

2. munkahely: MTZ-85 erőgép; 

3. munkahely: Zetor-6211 erőgép; 

4. munkahely: KCR-5000 rakodógép.  

 

BEFEJEZŐ SZAKASZ 

 

Megszilárdítás, rendszerezés: 

– Csoportbeszámoló a megfigyeltek alapján, tanári vezetéssel. 

– A hidraulikus rendszer rendeltetése; 

– A hidraulikus energiaátvitel szerepe a gépek működésében; 

– A hidraulikus rendszerek felépítése; 

– A munkafolyadék fizikai jellemzői; 

– Hidrosztatikus rendszerek jellemzői. 

 

Ismeretek alkalmazása:  

 Egyszerű áttétel-számítás hidraulikus sajtón; 

 Példák hidrosztatikus és hidrodinamikus rendszerekre. 

 

Alkalmazott módszerek:  

Utasítás, bemutatás, megfigyelés, megbeszélés, beszélgetés. 
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2. Foglalkozás 

Energiaátvitel folyadékokkal. 

Hidraulikus rendszerben zajló körfolyamatok megfigyelése erő- és munkagépeken. 

 

A foglalkozás felépítése: 

 

BEVEZETŐ SZAKASZ 

 

Célkitűzés:  

Alkalmazott hidraulikus rendszerek - kormányhidraulika, fékrendszer, hátsó függesztő szerkezet, 

kihelyezett hidraulika-munkahenger, kihelyezett hidromotor - felismerése, részeinek 

meghatározása, és működésük megismerése. Nyomáshatárolók, hidro-akkumulátorok feladata, 

szerkezeti kialakítása. Nyomáshatároló- és nyomáscsökkentő szelepek. Sorrend meghatározó- 

és áramlásirányító szelepek. Útváltó szelepek feladata, szerkezeti kialakítása. Hidraulikus 

rendszer kiegészítő berendezései (szűrők, csővezetékek, csőkötések, olajhűtő, nyomásmérő óra) 

 

Motiváció:  

– Hogyan tudjuk a folyadék speciális tulajdonságait munkavégzésre felhasználni a gyakorlati 

életben?  

– Milyen példákat találtok a folyadék általi munkavégzésre? 

 

Előkészítés: 

Az előző foglalkozáson megismertek felidézése: 

 Folyadékszállító gépek; 

 Folyadéktárolók;  

 Folyadékok mechanikája. 

 

MUNKÁLTATÓ SZAKASZ 

 

Új ismeret feldolgozás:  

Öntevékeny tanulói munkavégzés csoportmunkában: 

 A korábban megfigyelt hidraulikus rendszerek megbontása (imitáció); 

 Az egyes részegységek szétszerelése a feltételezett szerelési sorrendben; 

 A szétszerelt gépelemek, alkatrészek megnevezése, funkciójuk megállapítása; 

 A megismert részegység működésének tanulmányozása, majd ismertetése a gépelemek 

funkciójának elemzése alapján; 

 Az összeszerelési sorrend megállapítása.  

 A kiegészítő berendezések szerepének tisztázása; 

 

A munkavégzés támogatása: 

 Tanári jelenlét; 

 Gépszerelői jelenlét. 

 

Megfigyelési szempontok: 

 Hidraulikus rendszer részei; 

 Motor-elv; 

 Szivattyú-elv; 

 Alkalmazható szivattyú-fajták; 

 Alkalmazható hidromotor-fajták; 

 Hidromotoros hajtás előnyei; 

 Szerelési sorrend fontossága. 
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Eszközök:  

– Szakkönyvek, gépkönyvek, műhely-faliképek, hidraulika-rendszer részegységek, gépelemek. 

 

Munkaforma: 

a) Csoportmunka nagycsoportban, teljes létszámmal; 

– a hidraulikus rendszerek megbontása. 

b) Csoportmunka négy kiscsoportban, négy munkahelyen, a gyakorlat négy negyed részében 

csoportcserékkel: 

1. Munkahely: hidraulika-szivattyú (három fajta) 

2. Munkahely: hidraulikus munkahengerek 

3. Munkahely: útváltó szelepek, sorrend meghatározó- és áramlásirányító szelepek, 

nyomáshatárolók 

4. Munkahely: tömlők és gyorscsatlakozók, csőkötések, olajhűtő, nyomásmérő óra, 

szűrők, egyéb szerelvények 

 

BEFEJEZŐ SZAKASZ 

 

Megszilárdítás, rendszerezés:  

A csoportok beszámolója a megfigyelési szempontok alapján; minden csoport az utolsó munkahelyén 

tapasztaltakról számol be. 

 Egy alkalmazott hidraulikus rendszer részei, azok feladata; 

 A rendszer működésének szükséges és elégséges feltételei a szerkezeti részek szempontjából; 

 A motor-elv és a szivattyú-elv hatása az energiaáramlás irányára, illetve a konkrét 

munkavégzésre; 

 

Ismeretek alkalmazása: 

 A rendszer elemeinek összeszerelése, a korábban megállapított szerelési sorrend alapján; 

 Egy, a tanulók által összeszerelt hidraulikus rendszer működtetése. 

 

Alkalmazott módszerek:  

Utasítás, bemutatás, megfigyelés, beszélgetés, gyakorlás, megbeszélés. 
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3. foglalkozás 

Hidraulikus rendszer működésének megfigyelése gépcsoporton. Erőgép-hidraulika 

működtetése. 

 

A foglalkozás felépítése: 

 

BEVEZETŐ SZAKASZ 

 

Célkitűzés:  

Az alkalmazott hidraulikus rendszerek alapvető beüzemelési és működtetési feltételeinek és 

szempontjainak megismerése valóságos erő- és munkagép kapcsolatban. 

A hidraulikus erőátviteli berendezések kezelése, karbantartása, üzemeltetése során betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok. 

 

Motiváció:  

Kapcsolt munkagép működtetése erőgép-hidraulikával, illetve kihelyezett hidraulika működtetése az 

erőgép hidraulikus rendszeréről.  

Gyakorlati munkavégzés a tanulók által.  

 

Előkészítés:  

Az előző foglalkozásokon megszerzett ismeretek felidézése: 

– A hidraulikus rendszer részei; 

– Az egyes részek szerepe az energiaátvitelben; 

– Hidraulikus rendszerben lejátszódó körfolyamatok 

– Motor- és szivattyú elv alapján történő működtetés feltételei 

 

MUNKÁLTATÓ SZAKASZ 

 

Új ismeret feldolgozás:  

– Az erőgép hidraulikus rendszerének bemutatása a tanár által; 

– A működtetés szabályainak ismertetése; 

– A szakmai tevékenységhez igazított működtetés bemutatása; 

– Lehetőségek: az erőgép-hidraulikán létrehozható négy helyzet - emelés, süllyesztés, tartó- és 

úszó helyzet kapcsolásának bemutatása 

– A hidraulikus erőátviteli berendezések karbantartásának szükségessége, az üzemeltetés 

során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok. 

 

A munkavégzés támogatása: 

– Tanári jelenlét; 

– Gépüzemeltető (traktoros) jelenléte. 

 

Megfigyelési szempontok: 

– A munkagép viselkedése a különböző helyzetekben; 

– A rendszerbe beépített fojtószelep feladata; 

– A hidraulika állításának hatása a munka minőségére; 

 

Eszközök: 

– Gépcsoportok a tényleges munkavégzéshez. 

 

Munkaforma: 

– Csoportmunka, az erőgép-hidraulikával végzett munkaműveletek, művelet-elemek 

megfigyelése teljes létszámmal, nagycsoportban; 
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– Kiscsoportos munkavégzés, erőgépenként három tanulóval a hidraulikus rendszerek 

működtetése.  

 

BEFEJEZŐ SZAKASZ 

 

Megszilárdítás, rendszerezés:  

– A hidraulikus rendszer állapotának, a beállítás minőségének hatása a művelés minőségére és 

az elért teljesítményre.  

– A kiscsoportok beszámolója a tényleges munkavégzés során tapasztaltakról. 

– Az úszó helyzet állításának fontossága a függesztett munkagépek munkavégzése során. 

 

Ismeretek alkalmazása: 

– Erőgép és munkagép kapcsolatának létrehozása; 

– A hidraulikus erőátviteli berendezések karbantartásának elvégzése; 

– Gépcsoport üzemeltetése, a hidraulikus vezérlőtömb állítása az éppen aktuális feladathoz 

igazítva. 

 

Alkalmazott módszerek:  

Utasítás, bemutatás, megfigyelés, beszélgetés, gyakorlás, vita, megbeszélés. 
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4. foglalkozás 

 

Kenő- és hidraulika rendszerek közvetítő közegének (olaj) tulajdonságai 

 

 

A foglalkozás felépítése: 

 

BEVEZETŐ SZAKASZ 

 

Célkitűzés:  

Olajfélék megismerése, megkülönböztetésük származás szerint. Olajok fizikai és kémiai 

tulajdonságainak megismerése. Olajszűrés, olajcsere szükségességének megindokolása kenő- és 

hidraulikarendszerekben. 

 

Motiváció:  

Gépek, berendezések élettartama és az időszakos karbantartás - ezen belül a kenés közötti 

összefüggés feltárása. 

 

Előkészítés: 

– A sűrűség, mint fizikai fogalom; 

– Dermedéspont, lobbanáspont, cseppenéspont; 

– A viszkozitás, mint a folyadék tulajdonsága. 

 

MUNKÁLTATÓ SZAKASZ 

 

Új ismeret feldolgozás:  

A hidraulika rendszer karbantartásának szükségessége az olajminőség biztosításának szempontjából. 

Tanulói munkavégzés csoportmunkában, laboratóriumban: 

– Viszkozitás-mérés nyári és téli olajon, különböző hőmérsékleteken; a kapott eredmények 

összehasonlítása; 

– Lobbanáspont, cseppenés- és dermedéspont meghatározása különféle összetételű olajok 

esetében; a kapott értékek összehasonlítása; 

– A fizikai tulajdonságok hatása a hidraulikus rendszer üzemére. 

 

A munkavégzés támogatása:  

– Mérés páros munkában, tanári vezetéssel. 

 

Megfigyelési szempontok: 

– Egységnyi mennyiségű víz és olaj kifolyási idejének mérése ugyanazon a keresztmetszeten; 

– Nyári és téli olaj kifolyásának ideje ugyanazon a keresztmetszeten; 

– A kifolyási idő változása az olaj hőmérsékletének függvényében ugyanannál az olajnál; 

– Az olaj összetételének (gyantatartalom, stb.) hatása a lobbanáspont értékére; 

– Az olaj cseppenéspontját meghatározó tényezők. 

 

Eszközök: 

– Laboratóriumi eszközhasználat. 

 

Munkaforma: 

Csoportmunka négy csoportban. Két-két csoport ugyanazt a mérést végzi. 

– 1 - 2 csoport: viszkozitás-mérés; 

– 3 - 4 csoport: lobbanás-, dermedés- és cseppenéspont mérése. 
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BEFEJEZŐ SZAKASZ 

 

Megszilárdítás, rendszerezés:  

Csoport-beszámolók a mérések, a kapott eredmények bemutatásával és indoklásával. 

 

Ismeretek alkalmazása: 

Különböző tulajdonságú kenőanyagok mért paramétereinek ellenőrzése táblázat segítségével. 

 

Alkalmazott módszerek:  

Utasítás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, önálló tanulói munkavégzés, gyakorlás, 

megbeszélés. 
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5. foglalkozás 

 

Hidraulikus rendszerek (összefoglalás, rendszerezés) 

 

A foglalkozás felépítése: 

 

BEVEZETŐ SZAKASZ 

 

Célkitűzés:  

A megszerzett ismeretek, készségek ellenőrzése tanulói tevékenységeken keresztül. Feladat: 

szivattyú szét- és összeszerelése. 

 

Motiváció:  

A gépek, berendezések működőképessége a javítás utáni összeszerelés helyes sorrendjének 

megválasztásától is függ. 

 

Előkészítés:  

– Különböző rendszerű szivattyúk működési elvének felidézése; 

– A folyadék áramlásának útja szivattyúnál és motornál; 

– Az energiaátalakulás iránya szivattyúnál és motornál. 

 

MUNKÁLTATÓ SZAKASZ 

 

Alkalmazás: 

Különböző rendszerű szivattyúk szét- és összeszerelése kiscsoportban, önálló munkavégzéssel. A 

kijelölt munkatevékenység elvégzése, illetve a feladatlapon szereplő kérdések megválaszolása. 

 

A munkavégzés támogatása: 

– Az ellenőrzés négy csoportban, tanári irányítással történik.  

 

Eszközök: 

– Csoportonként egy-egy szivattyú; 

– Szerszámok. 

 

Munkaforma: 

Csoportmunka négy csoportban.  

A négy csoport azonos feladatot végez, a feladatlapon is azonos kérdések szerepelnek. 

 

Tanulói tevékenységek:  

– Szerszámok, készülékek megválasztása szétszereléshez; 

– Szivattyú szétszerelése, a tanuló által megválasztott szerelési sorrendben;  

– Gépelemek csoportosítása funkció szerint; 

– Összeszerelés. 

 

BEFEJEZŐ SZAKASZ 

 

Megszilárdítás, rendszerezés: 

Munkatevékenység elvégzése (szivattyú szét- és összeszerelése). 

 

Megválaszolandó kérdések (feladatlapon): 

– Milyen kötőgépelemeket találtál a szivattyún? 

– Készítsd el egy szabadon választott kötőgépelem szabadkézi vázlatát! 

– Milyen szerszámokat használtál a szereléshez? 
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– Milyen készülékeket használtál a szereléshez? 

– Milyen gépelemeket találtál a szivattyú szétszerelése közben?  

– Milyen szerkezeti részekkel jellemezhető az általad szétszerelt szivattyú? 

– Milyen energiaátalakulási folyamat zajlik le a szivattyúban? 

– Mi működteti a szivattyút, és milyen közeg áramlik a rendszerben? 

– Véleményed szerint az energiaátalakulási folyamat megfordítható? 

– Írd le a szét- és az összeszerelés sorrendjét! 

 

Alkalmazott módszerek: Utasítás, beszélgetés, gyakorlás, megbeszélés. 
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6.6. A gépészeti tantárgyak tanítási-tanulási folyamatának tervezése és előkészítése  

6.6.1. A tananyag elemzésének szempontjai 

A tanítási-tanulási folyamatra történő felkészülés egyik fontos fázisa a tanítandó tananyag 

elemzése és rendszerezése, amely több szempont szerint történhet. Leggyakrabban a klasszikus 

„tény – fogalom – összefüggés – struktúra” rendszerezéssel találkozhatunk – erre jó példa De Block 

még ma is használt taxonómiája.  

A tény a valóság mozzanata, ami van, ami megtörtént, amit megtettek. (Magyar értelmező kéziszótár, 

2003). Pedagógiai értelemben a tény kifejezést tárgyakra, megtörtént eseményekre, dolgokra, 

jelenségekre, folyamatokra vonatkoztatjuk. A fogalmakhoz a tényekből leszűrt általánosítások után 

juthatunk el. Az összefüggés (reláció) két vagy több esemény, tett vagy más megnyilvánulás között 

fennálló kapcsolat, tartalmi, erkölcsi, szellemi vagy más (okozati) szempontból. A struktúrák 

többszörösen rendezett összefüggések, melyek a rendszerelmélet szabályainak megfelelnek. 

 

A tananyag elemzése egy olyan rendszerezésben válik egyértelművé, ami egyrészt a tananyag 

belső szerkezetének feltárását, másrészt a tananyag önállónak tekinthető elemeinek meghatározását, 

harmadsorban pedig azok elsajátításának minőségét célozza. Ennek megfelelően beszélhetünk 

strukturális, mennyiségi és minőségi elemzésről. (Tóth Béláné, 1996.) 

 

a) A strukturális elemzés során át kell, hogy tekintsük a tananyag legfontosabb belső összefüggéseit, 

logikai építkezését, annak érdekében, hogy meg lehessen határozni a tananyagnak az 

összefüggések megértését segítő logikai vázszerkezetét. Ekkor kerül sor a tananyagban lévő 

ismeretlen fogalmak feltárására és rendezésére, a fogalmak struktúrájának kialakítására.  

A fogalmakból történő kiindulás során használhatjuk a fogalmak – tartalmukra vonatkozó – 

klasszifikációját: 

 Konkrét fogalom: Egy egyszerű tárgy, jelenség legfontosabb jellemzőinek kiemelése, és ezek 

alapján a tárgy, jelenség definiálása. Megalkotásának alapja a jellemzők érzékelése, a lényeges 

és lényegtelen elemek megkülönböztetése. PÉLDÁUL a Diesel-motor jellemzői: üzemanyaga 

gázolaj, tiszta levegőt szív, az égés öngyulladás eredménye. 

 Elvont fogalom: valamilyen ismeretlen tárgyról, jelenségről, folyamatról megragadott lényeges 

külső és belső vonások egysége. PÉLDÁUL a konkrét szerkezeti felépítés és működés alapján a 

Diesel motor fogalma. 

 Gyűjtőfogalom: A tananyaggal kapcsolatos átfogó asszociációs rendszer kiépítésének feltételei. 

PÉLDÁUL a Belsőégésű motorok, vagy a folyadékszállító gépek fogalma. 

 Kategóriák: Átfogó, a gyűjtőfogalmaknál is szélesebb körű fogalmak. PÉLDÁUL az idő, a mozgás, 

az anyag, a tér, stb. 

A fogalmak egymáshoz való viszonya, hierarchiája segíti a tanárt a tananyag rendezésében, a 

tanulót pedig az összefüggések megértésében, a rendszerben gondolkodás képességének 

fejlődésében. Célszerű itt a fogalmakat – terjedelmük alapján – az egyedi, az általános és a 

rendszerképző fogalmak csoportjába sorolni. 

 

A mezőgazdasági gépészetből vett PÉLDA a fentiekre a Növényvédő gépek téma rendezése (2. 

ábra), ami – az elmondottak alapján – az alábbiak szerint történik. 

 

Téma: A növényvédelem gépei  

 

Növényvédő gépek 
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Az egyedi fogalmak egyetlen tárgyra, jelenségre, dologra vonatkoznak. A fenti példára 

visszatekintve egyedi fogalomnak tekinthető a hidraulikus cseppképzés, melyhez az ilyen elven 

működő gépek köthetők. 

Az általános fogalmak a dolgok egy csoportjára vonatkoznak, több közös tulajdonság alapján 

foglalnak magukba egyedi tárgyakat, jelenségeket, dolgokat. Az említett példában a 

permetezőgép tekinthető általános fogalomnak. 

A rendszerképző fogalmak széles terjedelmű fogalmak, amelyeket már nem tudunk magasabb 

fogalomosztályhoz kapcsolni. Néhány részhalmazt foglalnak magukba, bizonyos tulajdonság 

szerint rendezve. A fenti példában a folyékony szerek kijuttatására alkalmas permetezőgépek 

tartoznak ebbe a kategóriába. 

 

b) Mennyiségi elemzés: Ennek során a különböző tananyagelemeket vesszük számba. A 

tananyagelemek lehetnek ismeretek (a valóságra, vagy annak valamely részére, témájára 

vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, fogalmak, pl. a gabonavető gépek vetőszerkezetének 

kialakításai), operatív tevékenységek (valamire irányuló művelet, pl. vetőgép beállítás során a 

vetéstáblázat használata), és gondolkodási műveletek (a fogalomalkotás műveletei, pl. a forgó 

rendszerű és a térfogat-kiszorítás elvén működő szivattyúk összehasonlítása, ennek alapján 

következtetések levonása stb.).  

Az említett tananyagelemek között a tanulás során bonyolult és változó kapcsolatok alakulnak ki. 

Egy operatív tevékenységet például ismeretek sokasága alapoz meg, és gondolkodási műveletek 

sokasága kísér.  

Az ismeretek – tartalmuk alapján – négy fő csoportra oszthatók:  

- A képzetek a valóság tárgyainak, jelenségeinek érzékileg, gondolatilag általánosított, 

szemléletes képei, emlékképként való felidézései akkor is, ha azok a felidézés pillanatában 

nem hatnak érzékszerveinkre. A mezőgazdasági gépészeti tantárgyak tanítása során a 

tananyag-feldolgozást nagyrészt vizuális képzetek jellemzik. A képzetek bizonyos 

elvonatkoztatások és általánosítások eredményeképpen jönnek létre, de tükröződhetnek 

bennük lényeges és tipikus jegyek éppen úgy, mint lényegtelen, esetleges tulajdonságok. A 

tananyag ábráinak különféle változatai (diagramok, vetületi ábrák, jelképek stb.) különböző 

absztrakciós szintű képzetekhez kapcsolódnak. 

 A fogalom a gondolat egyik formája, amely a valóság tárgyainak és jelenségeinek lényeges 

jegyeit tükrözi vissza, általánosított és közvetett formában. Nem tartalmaz képszerű 

2. ábra. A növényvédelem gépei c. téma elrendezése. 
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vonásokat, sem lényegtelen jegyeket, hanem a leglényegesebb jegyek kiemelésével és azok 

általánosításával jön létre. A fogalom közvetlen bázisa a képzet, amely már maga is bizonyos 

absztrakció útján jön létre. 

 A kijelentés olyan logikai ítélet, amely egy ismeretlen fogalomról ismert fogalmak segítségével 

közöl valamit.  

 A leírás kijelentések láncolata, amelyeket valamilyen térbeli, időrendi vagy logikai 

összefüggés kapcsol össze. Tartalom alapján négyfajta leírást különböztethetünk meg:  

 A definíció egy fogalom pontos meghatározására, leírására szolgál.  

 A törvény a jelenségekben és folyamatokban lévő lényegi, szükségszerű és állandó 

(ismétlődő) összefüggést írja le. 

 Az elmélet a törvények rendszerének leírása a vizsgált jelenségek magyarázata 

érdekében. 

 A szabály egy tevékenység részletes leírására szolgál. Ha a tevékenység minden elemét 

egymást követő lépésekbe rendezve adjuk meg, algoritmusról beszélünk. (Tóth Béláné, 

1996.) 

 

c) Minőségi elemzés: Ennek során egy-egy adott tananyagelem elsajátítási szintjét állapítjuk meg. A 

tudásszintek az alábbiak: 

– Felismerés; 

– Megnevezés; 

– Reprodukálás; 

– Alkalmazás megadott szabály segítségével; 

– Alkalmazás megtanult szabály segítségével; 

– Maximálisan begyakorolt alkalmazás;  

– Alkotó alkalmazás. 

 

Azt, hogy egy-egy tananyagelemhez (tudáselemhez) milyen tudásszint rendelhető, a szakmát jellemző 

feladatok, tevékenységek és az azokból levezetett képzési célok és követelmények alapos 

átgondolása után határozhatjuk meg. 

 

6.6.2. Felkészülés a tanítási órára – a tervezés szintjei, a felkészülés fázisai 

A gépészeti órákra történő felkészülésnek – a többi szakterület tantárgyaihoz hasonlóan – 

folyamat-jellegűnek kell lennie, mivel egy konkrét folyamatot tervezünk meg és ezt a folyamatot 

részben markáns szakmai-logikai jellemzők, részben pedig didaktikai törvényszerűségek, 

összefüggések jellemzik. A tanítási óra központú szemlélet tompítja a tanítás-tanulás folyamat-

jellegét, a folyamat szakaszossá válhat, nem válnak nyilvánvalóvá a tananyagot jellemző átfogó 

összefüggések és ez által a tanulók megszerzett ismeretei elszigeteltek lesznek. Ugyanakkor a 

didaktikában általánosan elfogadott tény, hogy a téma a művelődési anyagnak az a része, amely még 

lehetővé teszi a tervszerű és folyamatos tanári munkát. A témákban gondolkodás ad lehetőséget arra, 

hogy a tanár a felkészülés, a tervezés során meglássa a folyamatot jellemző átfogó didaktikai 

összefüggéseket, a tanítás-tanulás törvényszerűségeit konkrét szakmai közegben vizsgálja, és 

vizsgálódásának eredményeképpen döntsön az optimális felépítésről, a folyamat tervszerű lefutását 

biztosító legfontosabb tényezőkről. 

Tágabb értelmezésben – és ez a gépészeti tantárgyak vonatkozásában is igaz – a tanári 

felkészülés négy, egymással összefüggő fázisra bontható. A következőkben a felkészülés fázisait 

tekintjük át. 

 

6.6.2.1. A folyamatos felkészülés 

Az iskolában zajló pedagógiai tevékenységnek mindenkor szoros kapcsolatban kell állnia a 

mindennapi élet gyakorlatával. Új működési elvek, új gépek, új technológiák megjelenése, bevonása a 
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mezőgazdasági termelésbe jelentős hatással lehet a rendszer működésére, módosíthatja a 

rendszerben zajló folyamatok "lefutását".  

A mezőgazdasági szakterületen gépészetet tanító tanárnak – annak érdekében, hogy valóban a 

jövőre készítsen fel – korszerű, a változásokat folyamatosan figyelembe vevő, tudományosan 

megalapozott tudásanyagot kell a tanulók felé közvetítenie. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha 

a tanár ismeri a változások, a fejlődés lényegét, mértékét és tendenciáit és ezeket konkrétan és 

módszeresen be tudja építeni a tananyagba. Ennek érdekében a tanárnak meg kell ismernie és 

folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a mezőgazdasági termelésben végbement konkrét 

változásokat. Tudnia kell például egy-egy új növény- vagy állatfajta megjelenéséről és elterjedéséről, 

az új fajtákhoz igazított termesztés- és tartástechnológia-változásokról, mivel ezeknek a 

változásoknak törvényszerű következménye a technológiához kapcsolható gépek, gépcsoportok, 

géprendszerek változása. Ez a folyamatos, részben új ismeretanyagra összpontosító, részben a 

meglévő ismeretanyag korszerűsítését célzó tudatos megismerő tevékenység része kell, hogy legyen 

a tanári munkának. 

A folyamatos, naprakész, legfrissebb információ-beszerzés nem csak szakmai, hanem pedagógiai 

vonatkozásban is követelmény. A tanárnak figyelemmel kell kísérnie a pedagógiai diszciplínák 

változásait, fejlődését és ennek kihatását a tényleges pedagógiai folyamatra. Egy-egy forradalmian új 

eszköznek a tanítási-tanulási folyamatban történő megjelenése például jelentős hatással lehet 

magának a folyamatnak a lefutására, de ez által a lefutást megelőző folyamatszervezésre is. 

A szakmai és pedagógiai információk begyűjtésének, a szaktanári folyamatos felkészülésnek 

számos színtere lehet. Szakmai és pedagógiai konferenciákon, tudományos továbbképzéseken, kül- 

és belföldi tanulmányutakon való részvétel segíti a folyamatos felkészülést. Ugyanígy biztosítja a 

szaktanár "naprakészségét" a könyvtárban végzett munka: új szakkönyvek, szakfolyóiratok 

áttekintése, az elektronikai információs eszköztár (pl. szakmai vagy módszertani videofelvételek vagy 

hasonló témájú számítógépes programok, multimédia anyagok) változásainak figyelemmel kisérése. 

 

6.6.2.2. Az általános felkészülés 

Az általános felkészülés során egy-egy tantárgy egyéves tananyagának feldolgozását az adott 

tanítási évre tervezzük meg. A felkészülésnek ez a fázisa az iskolai pedagógiai programig, illetve ezen 

belül a helyi tantervig nyúlik vissza. A pedagógiai program, a helyi tanterv az átfogó alapelveket, a fő 

tevékenységi köröket, illetve ezek kereteit, csomópontjait határozza meg. Annak érdekében, hogy a 

tervezés és a tényleges pedagógiai munka valóságos összhangba kerüljön, szükségesnek látszik a 

helyi tanterv további tervszerű lebontása, ami egyben konkretizálást, tehát az iskolai konkrét 

munkához való közelítést jelent. Ennek a további konkretizációnak az eredményei a tantárgyi 

programok. 

Míg a pedagógiai program kidolgozása a nevelőtestület feladata, a tantárgyi programok 

kidolgozásában, ezen belül a pontosított célok megállapításában, a tartalmi struktúra részletes 

kiválasztásában és elrendezésében, a tantárgyi követelményrendszerek kidolgozásában, a tárgy 

tanításával-tanulásával kapcsolatos döntések meghozatalában a fő szerep az adott szakterület 

pedagógusaié. 

Az iskola helyi tanterve a tanítási-tanulási folyamat céljait, tartalmát, követelményeit, fő kereteit 

tervezi meg a képzés egészére. A tantárgyi tantervek ugyancsak iskolai szintre terveznek, de már 

konkrétabban, az egyes tantárgyakra vonatkozóan, részletekbe menően. Ezekből származtatható az 

úgynevezett tanmenet, amely a tantervben vázolt tartalmakat évfolyamokra, témákra, sőt, tanítási 

egységekre bontva tartalmazza. Lényegében egy-egy tantárgy éves tananyagának a célokkal és a 

követelményekkel összhangban történő első rendezését, rendszerezését jelenti. A feldolgozás 

alapjául tehát, mint láttuk, a különféle tantervek, alapvetően a helyi tanterv és a tantárgyi programok 

szolgálnak. A tanmenet azonban nem csupán az ismeretanyag időbeli elosztásának és 

feldolgozásának dokumentuma. A tantárgy ismeretrendszeréhez kapcsolódó és előre megtervezhető 

nevelési lehetőségeknek és a megvalósítás eszközeinek is helyt kell kapniuk. 

A tananyag ütemezését a tanmenet a témák egymásutánjában, havi, heti és tanítási egységekre 

való bontásban tartalmazza. A tanmenetben a tananyag egymásra épülő jelleggel, a tudomány, a 
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szakma logikáját követve jelenik meg. A tanterv által javasolt témák tanítási egységekre bontása a 

szaktanár feladata, mivel a tantervben a témákon belül a tanítási egységek nem különülnek el. A 

tanítási egységeket úgy kell kijelölni, hogy mindegyik különálló egész legyen, egy tanítási órán fel 

lehessen dolgozni. Az egységekre bontás során már a képzési célokkal összhangban lévő 

követelményeket is figyelembe kell venni, mivel a tananyag egy-egy eleme esetében a feldolgozás 

részletességét, mélységét a képzés irányultsága és az adott szakma oldaláról jelentkező elvárások 

határozzák meg. Amennyiben a képzési követelmények megalkotása az adott szakma 

tevékenységrendszeréből történik, már a követelményben megfogalmazódik, hogy az adott tudáselem 

milyen képességszinten követelhető és ennek megfelelően milyen mélységben kell azt tanítani. 

Az általános felkészülés, a tanmenet elkészítése során nem csak a tananyag durva elrendezését 

végezzük el, hanem ezzel összhangban előre megtervezzük a tanítási egységek feldolgozásához 

szükséges módszereket és eszközöket, illetve meghatározzuk az aktuális órák típusait is. Ez a 

tervezés nem képzelhető el a megvalósítandó didaktikai feladatok meghatározása nélkül.  

Látható tehát, hogy egy-egy tantárgy a tárgy tanításának célja és feladatai alapján kap súlyt az 

adott szakirányú képzésben. A célok megvalósítása és ennek érdekében a feladatok teljesítése 

mindenképpen igényli az adott tantárgy szisztematikus, didaktikai szempontrendszer alapján történő 

feldolgozását. Ennek a feldolgozásnak az első lépése a tantárgy éves tananyagának olyan 

rendszerezése, amely figyelembe veszi a tanítási-tanulási folyamatot meghatározó rendező elveket, a 

didaktika által feltárt oktatás- és tanuláselméleti szempontok alapján. 
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PÉLDA VETÉS-, ÜLTETÉS-, PALÁNTÁZÁS GÉPEI CÍMŰ TÉMA TERVEZÉSÉRE 

 

Tanmenet-szelvény 

Szakma: Mezőgazdasági gépész 

Tantárgy: Mezőgazdasági munkagépek 

Heti óraszám: 3 óra 
Éves órakeret: 108 óra 
Készítette: M. A. 

Óra Tananyag Oktatási célok Tevékenységformák Eszközök 

1. A vetés jellemzői, vetési módok, 
vetőgépek csoportosítása  

A vetés helye a növénytermesztésben. 
A vetőgépek szerepe a termesztési 
folyamatban. 
A legfontosabb csoportosítási 
szempontok. 

Beszélgetés tanári irányítással. 
Bemutatás, megfigyelés 
 
 

Különféle növényi 
magvak bemutatása  
PowerPoint 
szemléltetés:  
Apró- és nagymag 
vetőgépek; 
Mechanikus és 
pneumatikus vetőgépek 

2. Gabonavetőgépekkel szemben 
támasztott agrotechnikai- és 
műszaki követelmények  

A növény élettani folyamatai és a 
gépesítés. 
Agrotechnika és gazdaságosság. 

Fogalmak tisztázása: 
szemveszteség, szemtörés, 
csíraképesség, használati érték, 
vetési paraméterek és 
változtathatóságuk (vetési mód, 
sortáv, tőtáv, egyenletesség, stb.) 

Különféle 
gabonamagvak. 
. 
 

3. Gabonavetőgépek általános 
szerkezeti felépítése, szerkezeti 
egységek faladata 

A vetőgép általános felépítésének 
megismerése a szükséges 
részegységeken keresztül. 

Megfigyelés: mag tárolása, 
magadagolás, adagolás 
szabályozása, vetési mélység 
szabályozása, sornyitás, 
magtakarás, csatlakozó sor 
pontos húzása, haladási 
sebesség megválasztása 

Bemutatás PPT-vel. 
Szakkönyvek, 
gépkönyvek, faliképek. 
 

4. Gabonavetőgépek vetőszerkezetei, 
felépítés, működési elv, beállítás 

A vetőszerkezet szerepe a vetésben. 
Kialakítás kultúrától, vetőmagtól 
függően. 
Működés megismerése. 
Különböző vetőszerkezetek 
hasonlóságai és különbözőségei. 

Valóságos vetőszerkezetek 
bemutatása.  
A szerkezetek működésének 
megfigyelése, a működésre 
jellemző legfontosabb 
megállapítások rögzítése.  A 

PPT szemléltetés. 
Valóságos tárgyak, 
részegységek. 
 
 

A tanmenetből kiemelt téma: 

3. téma: Vetés-, ültetés-, palántázás gépei 

Rendelkezésre álló óraszám a téma feldolgozásához: 

21 óra 
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szerkezetek összehasonlítása. 
Beszélgetés, ahol indokolt, tanári 
magyarázat. 

5. Csoroszlyák, nyomjelzők: 
kialakítás, beállítás 

Sornyitó szerkezetek. 
A felszerelhető csoroszlyák számának 
meghatározása. 
Csoroszlyakiemelő szerkezetek. 
A nyomjelző feladatának és 
beállításának szerepe, a beállításhoz 
szükséges számítások végzése,  

A csoroszlyák beállítási 
lehetőségei. 
A nyomjelző-kihúzás mértéke, 
számítási   
Konkrét feladatmegoldás páros 
munkában módja. 

Bemutatás, megfigyelés: 
vonalas ábrák. 
PPT szemléltetés. 
 

6. Mechanikus gabonavetőgépek 
beállítása, karbantartása 

A beállítás lépéseinek megismerése a 
pontos beállítás érdekében. 

Kivetendő magmennyiség 
meghatározása és beállítása. 
Sortávolság meghatározása és 
beállítása. 
Vetési mélység beállítása. 
Beszélgetés, tanári magyarázattal 
kiegészítve 

 

7. Pneumatikus gabonavetőgépek 
szerkezeti felépítése, működése 

Általános és speciális szerkezeti részek, 
kialakítások megismerése. 
A pneumatikus vetőszerkezetek 
működésének megismerése. 

Azonosságok és különbözőségek 
feltárása szemléltetéssel. 
A mechanikus vetőgépektől való 
eltérések megkeresése és 
megfogalmazása. 
. 

Bemutatás PPT 
animációval: 
pneumatikus rendszerek 
működése. 

8. Gabonavetőgépek üzemeltetési és 
munkavédelmi szabályai 

A működtetés szabályainak 
megismerése. 

Erőgép és munkagép 
kapcsolatának létrehozása. 
Gépcsoport üzemeltetésének 
alapvető szabályai 

Bemutatás valóságos 
gépcsoporton, 
gépműhelyben vagy 
munkaterületen. 

9. Szakmai számítás: vetőgép-
beállítási feladat 

Ismeretek alkalmazása: 
A vetőgép beállítási feladatainak 
gyakorlása a szakmai számítások 
elvégzésén keresztül. 

Feladat: Őszi búza vetése Lajta 
32 mechanikus sorbavető 
géppel. 
Számítás: 
Leforgatási próbához 
szükséges adatok 
meghatározása. 
Kivetendő magmennyiség a. 
Felszerelhető csoroszlyák 
száma. 
Nyomjelző-beállítás szükséges 
adatai. 

IKT eszközök: 
Tantermi foglalkozás 
páros munkában, 
tanári irányítással.  
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10. A vetés folyamata Megszilárdítás, rendszerezés:  
A vetés célja, ideje, vetési módok. 
A vetés munkafolyamata. 
Beállítás: szakmai számítások. 
Fontosabb növényeink paraméterei a 
vetés szempontjából. 

Tantermi foglalkozás 
csoportmunkában, tanári 
irányítással. 

Gépkönyvek, vonalas 
ábrák. 

11. Szemenkénti vetőgépek feladata, 
csoportosítása, alkalmazási területe 
Szemenkénti vetőgépek általános 
szerkezeti felépítése 

Tenyészterület fogalmának 
megismerése. 
Kultúrnövények tenyészterülete. 
Nagymagvak vetése. 
Eltérés a gabonavető gépektől. 

Tantermi foglalkozás 
csoportmunkában. Tenyészterület 
és beállítás. 
Szerkezeti felépítés 
megismerése. Azonosságok, 
különbözőségek. 

PPT szemléltetés. 
Mozgófilm-vetítés 
nagymagvak vetéséről 
és a kelés utáni 
fejlődésről. 

12. Mechanikus- és pneumatikus 
vetőszerkezetek szerkezeti 
felépítése, működése, beállítás, 
tőtávolság állítás 

Nagymagvak vetési módjainak 
megismerése. 
Pneumatikus rendszerek és előnyeik. 
Beállítási lépések megismerése. 

Azonosságok és különbözőségek 
feltárása szemléltetéssel. 
A gabonavetőgépektől való 
eltérések megkeresése és 
megfogalmazása. 
 

PPT szemléltetés. 
Valóságos 
vetőszerkezet-elemek 
bemutatása. 

13. Pneumatikus szemenkénti vetőgép 
szerkezeti felépítése, 
karbantartása, beállítása, az 
üzemeltetés szabályai 

A ma használt pneumatikus vetőgépek 
megismerése. 
Felépítés, beállítás, üzemeltetés. 
A karbantartás fontosságának 
tudatosítása. 

Megfigyelés: A ma használatos 
vetőgépek vetőszerkezeteinek 
különböző kialakítási formái. 
A karbantartás folyamata. 

DVD: Vetőgépek 
bemutatása álló 
helyzetben és működés 
közben. 
Gépkapcsolás 
bemutatása. 

14. Burgonyaültető gépek feladata, 
csoportosítása 
Szorítóujjas ültetőgépek szerkezeti 
felépítése, működése, beállítása és 
üzemeltetésük szabályai 

Az ültetőgépekkel szemben támasztott 
követelmények megismerése. 
A csoportosítás szempontjai. 
A szorítóujjas ültetőgépek 
szerkezetének, működési elvének, 
beállításának megismerése. 

Beszélgetés tanári irányítással. 
Bemutatás, megfigyelés  
 

Különféle növények és 
gumóik bemutatása  
PowerPoint 
szemléltetés:  
Szorítóujjas ültetőgép 
szerkezete, beállítása, 
működtetése. 

15. Merítőkanalas ültetőgépek 
szerkezeti felépítése, működése, 
beállítása és üzemeltetésük 
szabályai 

A merítőkanalas rendszer megismerése. 
Tőtávolság, sortávolság, ültetési 
mélység, nyomjelző beállítása. 
Kiszolgálás, üzemeltetés, karbantartás. 

Beszélgetés tanári irányítással. 
Bemutatás, megfigyelés  
 

PowerPoint 
szemléltetés:  
Merítőkanalas ültetőgép 
szerkezete, beállítása, 
működtetése. 

16. Palántázó gépek feladata, 
csoportosítása 
Szorítótárcsás palántázó gépek 

Palántázó gépekkel szemben támasztott 
követelmények megismerése. 
A csoportosítás szempontjai. 

Megfigyelés: A ma használatos 
palántázó gépek munkavégző 
egységének különböző kialakítási 

Szemléltetés: valóságos 
tárgyak (részegységek). 
PPT bemutató: 
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 szerkezeti felépítése, működése, 
beállítása és üzemeltetésük 
szabályai 

A szorítótárcsás palántázó gépek.   
Szerkezeti felépítés, működés, beállítás 
megismerése, üzemeltetési próba. 
 

formái. 
Beállítás, üzemeltetés, 
karbantartás. 

palántázó gépek 
működés közben. 

17. Szorítóujjas palántázó gépek 
szerkezeti felépítése, működése, 
beállítása és üzemeltetésük 
szabályai 

A szorítóujjas palántázó gépek.   
Szerkezeti felépítés, működés, beállítás 
megismerése, üzemeltetési próba. 

Megfigyelés: A ma használatos 
palántázó gépek munkavégző 
egységének különböző kialakítási 
formái. 
Beállítás, üzemeltetés, 
karbantartás. 

PPT bemutató: 
palántázó gépek 
működés közben. 

18. Vetés, ültetés, palántázás gépei Megszilárdítás, rendszerezés:  
Vetés, ültetés, palántázás gépei: 
Rendeltetés, szerkezeti felépítés, 
működési elv, beállítás, üzemeltetés, 
karbantartás. 

Beszélgetés tanári 
óravezetéssel. 

PPT 
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6.6.2.3. A tematikus tervezés (tematikus felkészülés) 

A tematikus tervezés olyan operatív pedagógiai tervezés, melynek során az egyes témák részletes 

tervét készítjük el. A korábban készített tanmenetben tehát csak jelezzük a témákat és – bár 

tudatosan – de még csak címszószerűen állapítjuk meg a tanítási egységeket, a téma részletes és 

didaktikailag kellően átgondolt feldolgozása a tematikus tervben történik.  

A tematikus tervet a téma feldolgozásának megkezdésekor kell elkészíteni, mert a körülmények 

csak ekkor mérhetők fel pontosan. 

A tematikus terv elkészítésének az a célja, hogy a tantervből kiindulva a pedagógus teljes 

részletességgel átgondolja az aktuálisan tanítandó témát, a tananyag elrendezését, a feldolgozás 

módjait, módszereit, világosan lássa a tananyag és feldolgozásának egész rendszerét, az 

összefüggéseket. A tananyag tanórai feldolgozása a téma alapos átgondolása – tervezése – után 

könnyebbé válik, ha a téma tanítása előtt tisztázzuk a téma helyét a tananyagban, kapcsolatait az 

előzőekben feldolgozott és a később feldolgozásra kerülő témákkal, elemezzük a téma tananyagának 

horizontális és vertikális kapcsolatait, a szakmai szempontból alapvető logikai felépítését. Az ily 

módon átgondolt tananyag csak az alapvető didaktikai szempontok alapján strukturálható. Az egyes 

tanítási órákon megvalósításra kerülő didaktikai feladatok meghatározását befolyásolja a tananyag 

elhelyezkedése, nehézségi foka. A tananyag strukturálása, a didaktikai feladatok meghatározása után 

következik az órák típusának, majd a feldolgozás módszertani összetevőinek – módszerek, eszközök, 

munkaformák – meghatározása. 

A tanárnak – ugyanannak a tantárgynak ugyanabban a témájában – annyiszor kell tematikus tervet 

készítenie, ahányszor és ahány osztályban tanítja a témát az évek során. Csak így lehet ugyanis 

figyelembe venni a “másik oldalt”, a tanulókat, azokhoz igazítani a folyamatot, akiknek az érdekében 

megterveztük és megszerveztük azt. 

 

Az alábbiakban egy tematikus terv-részletet mutatunk be. 

 
PÉLDA VETÉS-, ÜLTETÉS-, PALÁNTÁZÁS GÉPEI CÍMŰ TÉMA TEMATIKUS TERVÉRE (RÉSZLET) 

 
Tematikus terv szelvény 

 

Szakma: Mezőgazdasági gépész 

Tantárgy: Mezőgazdasági munkagépek 

Téma: Vetés-, ültetés-, palántázás gépei 

A téma tanításához rendelkezésre álló órakeret: 21 óra 

Oktatási feladat: A vetés céljának és jelentőségének, megértetése, a vetés módjainak és idejének 

megismertetése, a vetőmag mennyiségének meghatározó tényezői, a kivetendő mennyiség 

meghatározásának módja, a vetés minőségi követelményei és technológiája, a munkafolyamatokat 

meghatározó tényezők és az azok közötti összefüggések felismerése. Megfigyelő, elemző képesség, 

kommunikációs készség fejlesztése. 

Nevelési feladat: Gazdaságos munkavégzés, pontosság, környezettudatosság, környezetkímélő 

munkavégzés. 
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Óra 

sor-

száma 

Tanítási egység, tartalom 
Didaktikai feladat 

(óratípus) 
Módszerek Megjegyzés 

1.  A vetés jellemzői, vetési módok, vetőgépek 
csoportosítása 

 
Bevezető óra 

  

2.  Gabonavetőgépekkel szemben támasztott 
agrotechnikai- és műszaki követelmények 

 
Új ismereteket 
feldolgozó óra 

  

3. Gabonavetőgépek általános szerkezeti 
felépítése, szerkezeti egységek faladata 

 
Új ismereteket 
feldolgozó óra 

  

4. Gabonavetőgépek vetőszerkezetei, 
felépítés, működési elv, beállítás 
Sorbavető szerkezetek csoportosítása 
Mechanikus vetőszerkezetek 
Pneumatikus gabonavető gépek 
vetőszerkezete 

Szervezés, 
előkészítés 
Célkitűzés, motiváció 
Új ismeret 
feldolgozás 
Megszilárdítás 
Új ismereteket 
feldolgozó óra 

Közlés 
Magyarázat 
Beszélgetés 
Bemutatás 

Ind. anyag: 
PPT 
vetéstáblázat 
Konc.: 
matemetika 

5. Csoroszlyák, nyomjelzők: kialakítás, 
beállítás 

 
Kombinált óra 

  

6.  Mechanikus gabonavetőgépek beállítása, 
karbantartása 

 
Kombinált óra 

  

7.  Pneumatikus gabonavetőgépek szerkezeti 
felépítése, működése 

 
Új ismereteket 
feldolgozó óra 

  

8 Gabonavetőgépek üzemeltetési és 
munkavédelmi szabályai 

 
Kombinált óra 

  

9 Szakmai számítás: vetőgép-beállítási 
feladat 
Feladat ismertetése: Őszi búza vetése 
Lajta 32 mechanikus sorbavető géppel. 
– Leforgatási próbához szükséges 

adatok meghatározása. 
– Kivetendő magmennyiség 

meghatározása. 
– Felszerelhető csoroszlyák számának 

meghatározása. 
– Nyomjelző-beállítás szükséges 

adatainak kiszámítása. 

Szervezés 
Előkészítés 
Célkitűzés 
Motiváció 
Ismeretek 
alkalmazása 
Értékelés 
Ismeretek 
alkalmazására 
szánt óra 

 
 
Közlés 
Beszélgetés 
Páros és 
egyéni 
feladatmegold
ás 
Gyakorlás 

 
Feladatvégzé
s páros 
munkában. 
Ind. anyag: 
írásvetítő, 
vetéstáblázat, 
táblarajz 
Konc.: 
matematika 

10 

A vetés folyamata 
– A vetés célja, vetési módok. 
– A vetés ideje és mennyisége. 
– A vetés munkafolyamata. 
– A vetőgép beállításához szükséges 

szakmai számítások. 
– Fontosabb növényeink paraméterei a 

vetés szempontjából. 

Szervezés 
Előkészítés 
Célkitűzés 
Motiváció 
Rendszerezés, 
rendszerbe illesztés 
Megszilárdító, 
rendszerező óra 

Beszélgetés 
Vita 
Csoportos és 
egyéni 
feladatmegold
ás 
Gyakorlás 

Ind. anyag: A 
szakmai 
gyakorlatból 
vett példák. 

11 Szemenkénti vetőgépek feladata, 
csoportosítása, alkalmazási területe 
Szemenkénti vetőgépek általános 
szerkezeti felépítése 

 
Új ismereteket 
feldolgozó óra 

  

12 Mechanikus- és pneumatikus 
vetőszerkezetek szerkezeti felépítése, 
működése, beállítás, tőtávolság állítás 

 
Kombinált óra 

  

13 Pneumatikus szemenkénti vetőgép 
szerkezeti felépítése, karbantartása, 
beállítása, az üzemeltetés szabályai 

 
Kombinált óra 

  

14 Burgonyaültető gépek feladata,    
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A tematikus tervezés során tehát a tanterv által megadott tananyagot a javasolt óraszámnak 

megfelelően lebontjuk. Meghatározzuk, hogy a téma feldolgozása során: 

– Hányszor és mikor szükséges új ismereteket feldolgoznunk? 

– Az új ismeretek feldolgozásához hogyan használjuk fel a tanulók meglévő ismereteit, 

tapasztalatait? 

– Mikor alkalmazunk koncentrációt, hogyan és mivel koncentrálunk? 

– Mikor szükséges frontális osztálymunkában dolgozni? 

– Mikor szükséges csoportmunkában dolgozni? 

– Mikor van lehetőség individualizált és egyéni ismeret-feldolgozásra? 

– Mikor ismétlünk? 

– Mikor és hogyan rendszerezünk? 

– Mikor és hogyan történik az alkalmazás és a gyakorlás? 

– Milyen feladatmegoldások jöhetnek szóba? 

– Hogyan és mikor ellenőrizünk és értékelünk? 

– Milyen módszerekkel dolgozunk az egyes didaktikai feladatok megvalósításánál?  

– Milyen eszközök használatát tervezzük a didaktikai feladatok hatékony megvalósítása érdekében? 

 

A tematikus tervezés jelentősége tehát elsősorban abban áll, hogy a tanár gondolkodásmódját a 

témákban való gondolkodásra állítja át. Így a tanár markánsabban fogalmazhatja meg a tanítás-

tanulás egy-egy szakaszának konkrét céljait és feladatait. A célok és a feladatok ismerete alapján 

képes dönteni az aktuális tananyag megfelelő súlyozásáról, a téma felépítéséről, a didaktikai 

szempontrendszernek megfelelő struktúráról, az osztálykeretekben történő és az egyéni tanulás 

megoszlásáról, az ellenőrzés, értékelés alkalmairól és formáiról. 

 

6.6.2.4. A konkrét felkészülés 

A tematikus tervezés adja meg a tanárnak az alapot arra, hogy egy adott témán belül egy-egy 

konkrét tanítási órát részletesen megtervezzen, arra felkészüljön. A tanítási óra megtervezése a 

megvalósítandó didaktikai feladatokból kiindulva történik és lényegében a tanítási óra vázlatában – és 

a kapcsolódó táblavázlatban – ölt testet.  

 

A konkrét felkészülés során az alábbiakat határozzuk meg: 

– Az óra helye az oktatási folyamatban;  

– A tanítási óra felépítése, struktúrája; 

– A tanítandó tananyag tartalma és kibontásának logikai menete; 

csoportosítása 
Szorítóujjas ültetőgépek szerkezeti 
felépítése, működése, beállítása és 
üzemeltetésük szabályai 

 
Új ismereteket 
feldolgozó óra 

15 Merítőkanalas ültetőgépek szerkezeti 
felépítése, működése, beállítása és 
üzemeltetésük szabályai 

 
Kombinált óra 

  

16. Palántázó gépek feladata, csoportosítása 
Szorítótárcsás palántázó gépek szerkezeti 
felépítése, működése, beállítása és 
üzemeltetésük szabályai 

 
 
Kombinált óra 

  

17. Szorítóujjas palántázó gépek szerkezeti 
felépítése, működése, beállítása és 
üzemeltetésük szabályai 

 
Kombinált óra 

  

18.  Vetés, ültetés, palántázás gépei  
Megszilárdító, 
rendszerező óra 
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– A tananyag egyes logikai egységeinek feldolgozásához szükséges optimális módszerek, 

eszközök, munkaformák. 

 

A továbbiakban a konkrét felkészülést egy új ismereteket feldolgozó órára történő felkészülés 

segítségével mutatjuk be. 

Az óra helyének meghatározása az oktatási folyamatban elsősorban arra ad lehetőséget, hogy 

véglegesítsük a tematikus tervezésben már meghatározott didaktikai feladatokat. Ugyanakkor 

mérlegelnünk kell a tanulók már meglévő, iskolában és iskolán kívül szerzett ismereteit is, amelyekre 

az adott órát rá tudjuk építeni. A választott Vető-, ültető- és palántázó gépek téma tematikus 

feldolgozásában fontos szempont volt a tanítási egységek egymásra épülése. Így a gabonavetőgépek 

vetőszerkezeteinek tanítása (tematikus terv 4. óra) előtti órák során a tanulók megismerik a vetési 

módokat, a lehetséges vetőgép-kialakításokat, megismernek egy általános vetőgép felépítési sémát, 

amely alapján az egymástól eltérő elven működő, és eltérő vetőszerkezetekkel rendelkező gépek 

egyaránt egyszerűbben taníthatók. 

Ugyancsak az óra elhelyezkedése ad lehetőséget arra, hogy a tematikus felkészülés során 

tervezett, tantárgyon belüli vagy tantárgyak közötti átfedéseket, összefüggéseket, mint koncentrációs 

lehetőségeket konkrétan be tudjuk vonni az óra felépítésébe. Egy, az erőgépek tanításával 

kapcsolatos példa: A mezőgazdasági gépészképzésben a 11046-12 Erőgépek modul tantárgyainak 

tanítása során például többször visszatérő probléma a folyadékszállító gépek – szivattyúk – működési 

elve, jellemzőik, stb. Ugyanezen modul Mezőgazdasági erőgépek tantárgy keretén belül ez a téma 

részletesen tanításra kerül, tehát az Ottó-, vagy a Diesel-motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének 

tanítása során, a tápszivattyúk ismertetésénél már támaszkodhatunk a tanulók meglévő ismereteire. A 

példánál maradva fölösleges tehát a szivattyúk újratanítása olyan rendszerek feldolgozásánál, 

amelyek eleme a szivattyú. Ilyen esetben a már tanult tananyagrész legfontosabb jellemzőit elég 

röviden és lényegre törően feleleveníteni. Ezzel időt takaríthatunk meg, ugyanakkor az egyes 

tantárgyak, témarészek közötti összefüggések is nyilvánvalóbbak lesznek a tanulók számára. 

A tanítási óra felépítésének a meghatározása, az óra strukturálása a didaktikai feladatok 

ismeretében történik. A tanárnak kell eldöntenie, hogy a megvalósítandó didaktikai feladatok közül 

melyek lesznek dominánsak, illetve azok megvalósítása érdekében hogyan határozza meg az óra 

időben behatárolható mozzanatait, azok arányait. Ez a tervező munka vezet el az óratípus konkrét 

megválasztásához is. 

A tanítási óra felépítésének megtervezése során az egyes mozzanatokban tervezett eseményeket 

jelenítjük meg, részletesen kibontva, didaktikailag és szakmailag hiteles formában. Itt jelennek meg 

például az ellenőrzés alapját jelentő kérdések, az előkészítés mozzanatában a tanulóknak felteendő, 

célirányos kérdések, vagy az új ismeretek feldolgozását jelentő fázisban az egyes logikai egységek 

kibontásával kapcsolatos elemző munka részletei, az elemző kérdések vagy magyarázatok, az 

általánosítások vagy a következtetések megfogalmazása, a megszilárdítást jelentő közlések és 

kérdések, stb.  

A választott konkrét tanítási órán az alábbi didaktikai feladatok megvalósítása indokolt: szervezés, 

előkészítés, célkitűzés, motiváció, új ismeret feldolgozás, megszilárdítás. Az óra domináns didaktikai 

feladata az új ismeretek feldolgozása, ez egyben meghatározza az óra típusát is.  

A tananyag tartalmi feldolgozása – a ma még uralkodó szemléletnek megfelelően, a klasszikus 

didaktikai felfogást szinte szolgai módon követve – többnyire igazodik a tudomány, a tantárgy 

logikájához. Ennek eredményeként az egyes, valamely tudományokból származtatott tantárgyak 

tanítása során a tanulók nem a valóság, a szakma problémahelyzeteivel, hanem elvont, tudományos 

fogalmakkal, törvényszerűségekkel ismerkednek meg. Ily módon a tudomány nem az életre való 

felkészítés fontos eszközeként, hanem a képzés céljaként jelenik meg, és funkcionál a tanítási-

tanulási folyamatban. Sokkal célravezetőbb olyan komplex tanulásszervezési módok, eljárások 

megválasztása a folyamatban, amelyek nem elsősorban a tudományokra koncentrálnak, hanem a 

megismerési folyamat elemeit, mozzanatait a képzés valóságos céljai mentén szervezik meg.  

Bármelyik utat választjuk is, fontos, hogy a tartalmi feldolgozás didaktikailag megtervezett 

formában, a megtaníthatóság logikájának figyelembe vételével történjék. A feldolgozásban tanítási-

tanulási stratégiákat követünk és ezekkel kettős célt kívánunk megvalósítani: a tudás elsajátítását és a 
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tudás objektív bázisán a szellemi képességek kifejlesztését. (Tanítási-tanulási stratégiákon azokat a - 

kognitív belső tartalmukat tekintve komplex - eljárásrendszereket értjük, amelyek segítségével a 

tanuló képes kialakítani az alapvető gondolkodási- megismerési műveleteket, egyúttal eljut odáig, 

hogy ezeket elvileg azonos más helyzetben, új problémamegoldásokban is alkalmazza.) 

Új ismeretek feldolgozása esetén a célok, a követelmények és a tantárgy logikája figyelembe 

vételével kell az új ismeretanyagot strukturálni. Az óravázlatnak részletesen tartalmaznia kell a 

tanítandó tananyagot, amelyet logikai rendszerben célszerű feldolgozni. Ez még annak ellenére is 

igaz, hogy a korszerű didaktikától idegen a tananyag túlzott szétdarabolása, mivel az összefüggések 

komplex meglátása, a rendszerben gondolkodás ellen hat. Ugyanakkor viszont egy tanítási óra 

felépítése, abban egy tanítási egység feldolgozása elképzelhetetlen strukturális, logikai tervezés 

nélkül. A logikai felépítést szigorú didaktikai szempontok alapján úgy kell meghatározni, hogy az azok 

közötti tényleges és fennálló kapcsolatok ne sikkadjanak el, vagyis a logikai egységek az új ismeretek 

feldolgozása során meghatározott törvényszerűség szerint tartalmilag integrálódjanak. A tanári 

munkának ez a fázisa igen nehéz és nagy figyelmet igénylő tevékenység. 

A gabonavetőgépek vetőszerkezetei óra tanításának a célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

különféle rendszerű – mechanikus, pneumatikus – vetőgépek szerkezeti felépítését. Kiemelten azokat 

a részeket, részegységeket, amelyek a vetés során működő egységeknek tekinthetők, és amelyek 

pontos beállítása a gazdaságos vetés egyik alapfeltétele. A vetőszerkezet felépítése, az egyes részek 

funkciója, működése, különösen a vetőelemek kialakítása és hajtása mind olyan ismeretek, melyek 

nélkül a vetőgép pontos beállítása és a traktor-vetőgép gépcsoport üzemeltetése, a vetés 

végrehajtása nem lehetséges. Ezek a tananyagrészek az óra anyagát kell, hogy képezzék, olyan 

mélységben, hogy a gépcsoport üzemeltetése biztonságosan végrehajtható lehessen. Azon 

ismeretek, képességek tehát, amelyek az üzemeltetéssel közvetlen kapcsolatban vannak, alkotják e 

tananyag követelményeit. 

A logikai egységekre bontás segíti a tanárt - más szempontok megléte mellett - a tanulásszervezés 

módjának, az induktív, a deduktív vagy a vegyes megközelítési útnak a meghatározásában. 

Ugyancsak a logikai egységek figyelembe vételével történik a módszerek és a szükséges eszközök 

megválasztása. 

A választott óra új ismeretanyagát lényegében két nagy egység alkotja: a mechanikus és a 

pneumatikus vetőszerkezetek csoportja. Ezeken belül további bontás lehetséges: a mechanikus 

vetőszerkezetek közül a két legelterjedtebb, a tolóbütykös és a tolóhengeres, míg a pneumatikus 

vetőszerkezetek közül az ACCORD rendszerű, illetve a TIVE-JET rendszerű vetőszerkezetek 

részletes kifejtése történik. Ezzel a bontással az új ismeretek feldolgozásának feladata négy logikai 

egységre összpontosul, a négy egység pedig nem más, mint a négy jellemző vetőszerkezet- 

megoldás. Ez a feldolgozási logika jó lehetőséget ad az óra végén egy olyan hatékony 

megszilárdításra, amely a különféle megoldások összehasonlítását, az azonosságokat és 

különbözőségek feltárását tartalmazza.  

A didaktikai feladatok hatékony megvalósításának alapvető feltétele a megfelelő módszerek 

megválasztása. A módszerek megválasztását sok – a jegyzetben máshol részletesen tárgyalt – 

tényező befolyásolja. Elég itt arra utalni, hogy egyik alapvető meghatározó a szakirányú képzés célja 

és a célrendszerrel összhangban felállított követelményrendszer. Más céllal kell például tanítani a 

talajművelés gépei témakört egy kertészeti szakirányban és más céllal egy mezőgazdasági 

gépészképző iskolában. A kertész-képzésben a cél olyan átfogó termesztéstechnológiai ismeretek 

nyújtása, amely magában foglalja a kapcsolódó műszaki szemléletet is. Ugyanakkor a gépész képzés 

célja olyan szakemberek képzése, akik képessé válnak a gépesített mezőgazdasági munkafolyamatok 

elvégzésére, a folyamatban alkalmazott gépek tervszerű javítására, karbantartására, hibaelhárításra. 

A másfajta célhoz másfajta követelmény tartozik, más képességek kifejlesztéséről van tehát szó.  A 

két fajta cél és követelményrendszer más és más módszerek alkalmazását sugallja. 

Másik meghatározó tényező a módszerek megválasztásánál a tanítandó tananyag tartalma, illetve 

annak sajátosságai. Vannak például elméletigényes, nehezen szemléltethető tananyagrészek, 

ugyanakkor találkozunk olyan egzakt részekkel is, amelyek a valóságban bemutathatók, vagy 

valósághoz közeli módon jól szemléltethetők. Nyilvánvaló, hogy az utóbbiaknál ki kell használni a 

szemléltetés adta lehetőségeket, tehát a bemutatás és megfigyelés módszerét célszerű előtérbe 
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helyezni, míg az első esetben a beszélgetés és a magyarázat módszerét alkalmazva juthatunk 

eredményre. Szakmai számítások vagy egy tanulói kísérlet elvégzése során a tanulók önálló munkája, 

az ezzel kapcsolatos módszerek kerülnek előtérbe. Általában az óra vezetését megkönnyíti a 

megfelelő szemléltetés. A mai elvárásoknak megfelelően célszerű a tananyag PowerPoint 

segítségével történő feldolgozása, oly módon, hogy az egyben a táblavázlattal egyenértékű 

vezérfonalat is jelentsen a tanulóknak. A PPT-vel történő szemléltetés egyrészt motiváló hatású, 

másrészt igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. Annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő 

absztrakciók elvégzésére fokozatosan képessé váljanak, a szakmai képzés első időszakában nagyon 

fontos a szemléletesség, és ennek fő eszköze, a szemléltetés. 

 

A választott témában a https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=accord+vet%C5%91szerkezet linken 

(2015) található, a HEFOP 3.3.1 kutatás során készített PPT szemléletesen és az életkori 

sajátosságoknak megfelelő módon mutatja be a gabonavetőgépek vetőszerkezeteit. A motiváló hatás 

mellett az egyes képek megfelelő indukciós anyagként szolgálhatnak az egyes logikai egységek 

induktív megközelítésű feldolgozásához, ahogyan az a konkrét óravázlatban látható. 

 

A módszer megválasztását a didaktikai feladatok is meghatározzák. Új ismeretek feldolgozása 

során például nem elég egy valóságos gabonavetőgép bemutatása annak érdekében, hogy a tanulók 

a vetőgép szerkezeti felépítésével, működésével, a különböző műszaki megoldásokkal stb. tisztában 

legyenek. A vetőgép felépítésének és működésének megismerését annak részekre bontásával, 

egyszerű, vonalas magyarázó ábrák bemutatásával, azok elemzésével és kísérő beszélgetéssel vagy 

magyarázattal lehet elősegíteni. Megszilárdítás során már gyakorlatias szempontok szerint, a 

beszélgetés módszerével lehet visszatérni a korábban ismeretlen problémához. Az ismeretek 

gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos didaktikai feladatok megvalósítása pedig célszerű, ha önálló 

tanulói módszerek bevetésével történik. (Például egyéni vagy csoportos feladatmegoldás, kísérlet, 

bizonyítás, stb.) Jó PÉLDA erre a Vetés-, ültetés- és palántázás gépei téma 9. órája, amely ismeretek 

alkalmazására szánt óra. A tanulók páros munkaformában dolgoznak, és a vetőgépek beállításával 

kapcsolatos szakmai számítási feladatokat oldanak meg. Ilyen feladatok gyakorlásával a különféle 

gabonavető gépek pontos beállításához szükséges számítások elvégzésére válnak képessé. A 

beállítások tényleges elvégzéséhez szükséges képességek fejlesztésének színtere a gyakorlat, 

eszközei valóságos vetőgépek, illetve azok részegységei.  

Fontos a módszerek megválasztásánál a célközönség, a tanulók életkori sajátosságainak, 

előképzettségének, meglévő képességeinek figyelembevétele is. A jobb képességű, vagy jobb 

előképzettséggel rendelkező tanulók könnyebben megértik a tananyagban meglévő összefüggéseket, 

ezért könnyebben, egyszerűbb módszerek alkalmazása esetén is célhoz érnek, míg a gyengébb 

képességű társaiknak kiegészítő magyarázatra, szemléltetésre, több és más jellegű gyakorlásra van 

szükségük ugyanannak az eredménynek az eléréséhez. Ugyanez igaz azokra a tanulókra, akik aktív 

mezőgazdasági környezetből jöttek az adott iskolába. A módszerek sokfélesége különösen a 

differenciált oktatási-tanulási formákban kap hangsúlyt, ahol - többek között - a módszerek kiemelten 

igazodnak az egyes tanulócsoportok képességeihez, vagy előképzettségéhez. 

Az életkori sajátosságok figyelembevétele a módszerek vonatkozásában azért fontos, mert a 

fiatalabb korosztály még nem rendelkezik azokkal a logikai képességekkel, amelyek az adott tananyag 

könnyebb elsajátítását teszik lehetővé. A módszerek tudatos megválasztása itt a tényanyag 

elsajátítása mellett a logikai műveletek végzését, a gondolkodást is fejleszti. A beszélgetés módszere 

például az interaktivitás mellett azért is fontos, mert jól megtervezett kérdésekkel az adott tényanyag 

logikáját követve a tanulók végzik el az elemző munkát, absztrahálnak és konkretizálnak, 

általánosítanak, vagy jutnak el a következtetésig.  

https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=accord+vet%C5%91szerkezet
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PÉLDA VETÉS-, ÜLTETÉS-, PALÁNTÁZÁS GÉPEI CÍMŰ TÉMA EGY RÉSZÉNEK ÓRAVÁZLATÁRA 

ÓRAVÁZLAT 
 

  
Osztály: Mezőgazdasági gépész 10. A 
Tantárgy: Mezőgazdasági munkagépek 
Téma: A vető-, ültető és palántázó gépek 
Tanítási egység: Gabonavetőgépek vetőszerkezetei 
Óra helye a témában: 4. óra 
Óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra 
Tanár neve: M. J. 

 
Megjegyzés:  

 A dőlt betűs szövegrész a táblavázlat és a diktálás részét képezi. 

 Iskolánkban az elméleti oktatás egy része tanműhelyben történik, ezért a gépeket 

szemléltetés céljára is tudjuk használni. 

    

Felépítés Tartalom Módszer Megjegyzés 

Szervezés Jelentés, létszámellenőrzés, naplóírás 
Utasítás  

Előkészítés 

Ismétlés az előző óra anyagából. 
Ismertessétek a gabonavetőgépek általános 
felépítését, a szerkezeti egységek feladatát! 

Beszélgetés  

Ki tudja megmutatni az elhangzottakat 
az itt látható vetőgépen?  

Bemutatás Sulky vetőgép 

Célkitűzés 
Sorbavetőgépek vetőszerkezetei. 
A mai órán a sorbavetőgépek 
vetőszerkezeteivel fogunk megismerkedni. 

Közlés Táblavázlat 

Új ismeretek 
feldolgozása 

Sorbavető szerkezetek csoportosítása 
– Mechanikus   

a) toló rendszerű 
 tolóbütykös 
 tolóhengeres 

b) centrifugális 
– Pneumatikus (nyomólégáramú)        
A centrifugális vetőszerkezet nem 
terjedt el, ezért nem ismertetem.                                         

 
Közlés 
Magyarázat 

 
Táblavázlat 
PowerPoint 
(táblázat) 

1. Tolóbütykös vetőszerkezet: 
    Felépítése:  

– Vetőelem       
– Szabályozó csavar 
– Rugó 
– Csavaranya 
– Csavar 
– Nyelvtengely 
– Vetőnyelv 
– Vetőtengely 
– Támasz 

 
Közlés 
Magyarázat 
Bemutatás 

 
Táblavázlat 
Diktálás 
PowerPoint 
(ábra) 
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  Felépítés Tartalom Módszer Megjegyzés 

 
 
Új ismeretek 
feldolgozása 

A vetőszerkezet működése. 
Vetőelemek fajtái: 

 aprómagvakhoz 
 közepes magvakhoz 
 nagymagvakhoz 

 
 
Vajon hogyan szabályozható a kivetett 
magmennyiség? 
 
Kivetett magmennyiség függ: 

 vetőtengely fordulatszámától 
   (fokozatokban vagy 
fokozatmentesen 
    állítható)     

Alkalmazott vetőgépek 
 
Vetőgépek műszaki paraméterei 

Magyarázat 
 
 
 
Bemutatás 
 
 
Beszélgetés 
Következtetés 
 
Közlés 
 
 
Bemutatás 
Beszélgetés 
Közlés 
Beszélgetés 

PowerPoint: 
(működés leírása, 
ábra) 
Táblavázlat 
A három fajta 
vetőelem 
körbeadása 
 
 
 
 
Diktálás 
 
 
PowerPoint 
(fényképek) 
PowerPoint 
(táblázat) 

2. Tolóhengeres vetőszerkezet 
   Felépítése:  

 vetőhenger (csavart vagy 
párhuzamos bordás) 

 állórész, simahenger 
 állítható rugóterhelésű fenéklap   

 
A vetőszerkezet működése 
 
 
Kivetett magmennyiség függ: 

 vetőtengely oldalirányú eltolásától 
      (fokozatmentes állítást biztosít) 

 vetőtengely fordulatszámától 
 
Alkalmazott vetőgépek 
 
 
Vetőgépek műszaki paraméterei: 
 
 
Mi a lényegi különbség a két vetőszerkezet 
között? 
 
3. Pneumatikus vetőszerkezetek 
   Tipusai:  

– ACCORD rendszerű 
– TIVE-JET rendszerű 

 
Hogyan jut a vetőmag a vetőszerkezettől 
a talajba? 
Nyomólégáram segítségével.  
 

 
 
Közlés 
Magyarázat 
 
 
 
Magyarázat 
Bemutatás 
 
Közlés 
Beszélgetés 
 
 
 
Bemutatás 
 
 
Közlés 
Magyarázat 
 
Beszélgetés 
Összehasonlítás 
 
 
 
Közlés 
 
 
Kérdés 
Magyarázat 

 
 
Táblavázlat 
 
Diktálás 
PowerPoint 
(ábra) 
 
PowerPoint 
(ábra) 
 
Diktálás 
 
 
 
PowerPoint 
(IH-6200 fénykép) 
PowerPoint 
(IH-6200 
 táblázat) 
 
 
 
 
 
 
Táblavázlat 
PowerPoint 
(pneumatikus  
vetőszerkezetek 
jellemzői) 
 



 

181 
 

 
A még ma is táblavázlatnak nevezett, az órán feldolgozott tananyag lényeges csomópontjait 

tartalmazó, logikai szempontból rendezett anyag kettős funkciót lát el. Egyrészt segíti a tanárt az óra 

vezetésében, mivel didaktikai szempontból megtervezett vizuális anyagról, vázlatról van szó. Másrészt 

segíti a tanulókat a tananyagnak a tudásrendszerükbe történő beépítésében, az órai munka és az 

otthoni tanulás során egyaránt. A mai, korszerű digitális környezetben a tábla-kréta megoldás háttérbe 

szorul, helyébe a Power Point programmal készített, az órán lépésről lépésre felépülő vázlat kivetítése 

lép. 

A táblavázlat készítésénél a fő szempont a tananyag logikai rendezettsége, az egymásra épülés, a 

rendszerezés. A gépészeti tantárgyak sok lehetőséget adnak sokszínű táblavázlatok elkészítésére. Ha 

a korábban tárgyalt minőségi elemzésre visszagondolunk, az ott tárgyalt tudásszintek elérését 

támogathatjuk egy-egy jól elkészített táblavázlattal.  

 

Felépítés Tartalom Módszer Megjegyzés 

Új ismeretek 
feldolgozása 

4. ACCORD rendszerű vetőszerkezet 
    Felépítése:  

– ventillátor 
– magtartály 
– meghajtó kerék 
– cellás adagoló 
– elosztókúp 
– magvezető cső 
– tárcsás csoroszlya 

 
A vetőszerkezet működése: 
 
 
Kivetett magmennyiség függ: 

 Központi tolóhengeres vetőelem       
működési hosszától.       

 
Alkalmazott vetőgépek 

 
 
Közlés 
Magyarázat 
 
 
 
 
 
 
Magyarázat 
Bemutatás 
 
Közlés 
 
 
 
Bemutatás 
Beszélgetés 

 
 
Táblavázlat 
 
 
Diktálás 
 
 
 
 
PowerPoint 
(működési leírás, 
szemléltető ábra)  
 
Diktálás 
 
 
PowerPoint 
(fényképek) 

5. TIVE-JET rendszerű vetőszerkezet 
   Felépítése:  

– magtartály 
– ventillátor 
– bütykös vetőelemek 
– magtartály-tartó kerekek 
– gerendatartó kerekek 
– csoroszlyák 

A vetőszerkezet működése. 
 
 
 
Kivetett magmennyiség függ: 

 A vetőtengely fordulatszámától 

Közlés 
Magyarázat 
 
 
 
 
 
 
Magyarázat 
Bemutatás 
 
 
Közlés 

Táblavázlat 
   
 
Diktálás 
 
 
 
 
PowerPoint 
(szemléltető ábra) 
Diktálás 

Összefoglalás 
Milyen vetőszerkezetekkel ismerkedtünk 
meg a mai órán? 

Beszélgetés 
 

 

Megszilárdítás 
Egyenként ismételjük át a főbb jellemzőket! 
Milyen hasonlóságot fedeztek fel a 
különböző megoldások között?  

Utasítás 
 
Beszélgetés 

Gyakorlás 

Házi feladat 
Ábrák füzetbe rajzolása: 67. ábra 
68.ábra, 69./a ábra, 70.ábra  

Utasítás  

Szervezés 
Könyvek, füzetek elrakása, 
elköszönés, távozás. 
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A PPT-ben megalkotott táblavázlat lehetőséget ad realisztikus állóképek (fényképek) 

bemutatására, ami gépészeti tárgyak külső megjelenési formáját reprezentálja, ez által a felismerést, 

megnevezést támogatja. Lehetőség nyílik vonalas rajzok bemutatására, amelyekkel elsősorban 

szerkezeti felépítés, működési elvek válnak egyszerűen megérthetővé. Mozgó képanyag bemutatása 

segíti az alkalmazás szintjéhez történő közelebb jutást az által, hogy a valóságot folyamatában 

mutatja be. A táblavázlat ábrái, diagramjai megjelennek az otthoni munkában, ami az alkalmazást 

támogatja, ugyanakkor fejleszti a gondolkodási műveletek elvégzéséhez szükséges képességeket, 

kiemelten az absztrakciót. 
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7.1. A tantárgy sajátosságai 

7.1.1. A tantárgy helyzete a tudományban és az agrár-szakképzésben 

A növénytermesztés ismeretanyaga a természettudomány tudományterülete, azon belül a 

környezettudományok tudományág része, szintetizálja szinte az összes természettudományi területet, 

felhasználja mindazokat az ismereteket, amelyeket az emberiség tapasztalati úton, a területen 

összegyűjtött. A növénytermesztés tudománya igen szerteágazó, részterületei (mezőgazdasági 

éghajlattan, agrokémia, talajtan, földműveléstan, növényélettan, növényvédelem, részletes 

növénytermesztés, növénynemesítés, stb.) tartalmilag szorosan összefüggnek. A növénytermesztés 

mint tantárgy azonban nem fogható fel a tudomány kisebbített változataként, anyagában mindig 

figyelembe veszi az iskolatípust, képzési szintet, oktatási és nevelési célt. Az agrárszakképzésen belül 

a növénytermesztés tantárgyak fő tantárgyként a Mezőgazdasági technikus és Gazda képzésben és 

ezek rész-szakképesítéseiben és ráépüléseiben jelennek meg, más mezőgazdasági képzésekben 

általában alapozó, kiegészítő jellegűek, hiszen a növények képesek csak a napfény energiájának 

megkötésével szerves anyagot előállítani, ami alapanyaga a feldolgozó iparnak, állattenyésztésnek. A 

növényi termékek előállítása, felhasználása során, minden ehhez kapcsolódó termelő és szolgáltató 

tevékenységhez szükséges a növénytermesztés valamilyen szintű ismeretanyagát elsajátítani a 

képzésben. A szántóföldi növénytermesztés eltérő tartalommal és szinten tehát megtalálható a 

kertészeti-, mezőgazdasági gépészeti-, állattenyésztési-, környezetvédelmi-, erdő- és 

vadgazdálkodási képzésekben egyaránt, a középfokú képzésben legmagasabb szinten a 

mezőgazdasági technikus képzés tartalmazza a tantárgyat (8. táblázat).  

 

8. táblázat. A növénytermesztést fő tantárgyként tartalmazó szakképzések. 

 

Szin

t 

Tanulmán

yi terület 

Sorszá

m 

Szakképesíté

s 

megnevezés

e 

A kapcsolódás 

módja 

A 

növénytermeszt

és elméleti 

óraszáma 

A 

növénytermeszt

és gyakorlati 

óraszáma 

54 621 02 
Mezőgazdasá

gi technikus 
szakképesítés 240 112 

55 621 01 

Agrár 

áruforgalmaz

ó 

szaktechnikus 

szakképesítés-

ráépülés 
240 112 

55 622 01 
Kertészeti 

szaktechnikus 

szakképesítés-

ráépülés 
240 112 

55 621 02 

Növényvédel

mi 

szaktechnikus 

szakképesítés-

ráépülés 
240 112 

55 581 04 

Vidékfejleszté

si 

szaktechnikus 

szakképesítés-

ráépülés 
240 112 

34 621 01 Gazda szakképesítés 216 160 

31 621 02 
Aranykalászo

s gazda 

részszakképesí

tés 
216 160 

21 621 02 
Mezőgazdasá

gi munkás 

részszakképesí

tés 
216 160 

35 621 05 
Biogazdálkod

ó 

szakképesítés-

ráépülés 
216 160 
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7.1.2. A tantárgy kapcsolata egyéb tantárgyakkal 

 

A mezőgazdasági technikus és gazda szakképzésben a tantárgy nagymértékben épít az alábbi 

közismereti tárgyakra: biológia (növénytani-, morfológiai-, növényélettani ismeretek), kémia (általános-

, szervetlen-, szerves- és biokémiai ismeretek) és szakmai tárgyakra: takarmánynövény-termesztés, 

mezőgazdasági alapgyakorlatok, gazdálkodási alapismeretek, gazdálkodási alapgyakorlatok. 

Felhasználja továbbá a matematika, fizika tárgyakban elsajátított ismereteket. A technikus képzés 13. 

évfolyamában szorosan kapcsolódik az állattenyésztés I-II. és gyakorlat, a géptan elmélet és 

gyakorlat, a kertészet gyakorlat tantárgyakhoz. A szántóföldi növénytermesztés ismeretanyagát 

felhasználja az Agrár áruforgalmazó, a Kertészeti-, a Növényvédelmi- és a Vidékfejlesztési 

szaktechnikus képzés legtöbb szakmai tárgya. 

 

7.1.3. A tantárgy sajátosságai 

Technikus szintű képzésekben 

 

A tantárgy szintetizálja az alapozó képzésben elsajátított köz- és szakmai alapozó ismereti tárgyak 

anyagát, nagymértékben csak újra rendszerezi azokat. A megfelelő alapozó ismeretek tehát 

növelhetik a tantárgy oktatásának hatékonyságát, egyben mindez jelentős felelősséget ró az alapozó 

tárgyakat tanítókra. A tantárgy további jellemzője az a sajátos logikai megközelítés, ami szerint a 

növény botanikai-, fenológiai jellemzői és jól körülírható igényeinek alapos ismerete, az azonosított 

igények mind teljesebb kielégítése a sikeres növénytermesztés alapja. A növény tulajdonságainak és 

igényeinek technológiával szembeni elsődlegessége át kell, hogy hassa a részletes növénytermesztés 

oktatását. Ez a növényre koncentráló szemlélet, amellett, hogy megkönnyíti a tananyag elsajátítását, 

növeli az ismeretek flexibilitását, a gyakorlati életpálya szakaszban az új növények termesztésére való 

fogékonyság és képesség megteremtésével. 

Szakmunkás szintű képzésekben 

A tantárgy sajátossága az enciklopédikus ismeretek, a szintetizálási lehetőségek kisebb aránya, a 

gyakorlati képzés nagyobb hangsúlya. A technikus szintű képzésben említett, a növény igényeit 

előtérbe helyező tananyag feldolgozási szemlélet itt is lényeges, de az ok-okozati összefüggések 

megértésében, az elméleti óraszámból és előzetes ismeretek hiányából adódóan, korlátozottabbak a 

lehetőségek. 
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7.2. A tantárgy tanításának célja és kimeneti követelményei 

7.2.1. Általános célok 

A tantárgy tanításának célja a Szakképzési Kerettanterv szerint, Mezőgazdasági technikus 

képzésben a 11053-12 azonosító számú Szántóföldi növénytermesztés megnevezésű szakmai 

követelménymodul esetében: 

 

– a tanulók ismerjék meg a talajt, mint alapvető termelőeszközt, a szántóföldi növénytermesztés 

során alkalmazott input anyagokat és eszközöket, gépeket;  

– legyenek tisztában a leggyakoribb termesztett gazdasági növényfajok termesztésének 

technológiájával, váljanak alkalmassá a szántóföldi növénytermesztés munkaműveleteinek 

önálló végzésére, szakmai irányítói munkakör betöltésére;  

– váljanak képessé a felhasznált, illetve megtermelt anyagok, eszközök tárolására, 

nyilvántartására, végzett tevékenységük adminisztrálására;  

– ismerjék a tevékenységhez kapcsolódó támogatási forrásokat, legyenek képesek azok 

igénylésére. 

 

A tantárgy tanításának célja a Szakképzési Kerettanterv szerint, a Gazda képzésben a10998-12 

azonosító számú, Növénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodul esetében: 

– A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó növénytermesztési ismeretek nyújtása, 

melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban jelentős szántóföldi növények 

termesztésére.  

– A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, 

képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.  

– Megismerkednek a szántóföldi növények betakarítási módjaival, tárolásukkal. 

 

7.2.2. Tanítási-tanulási célok és feladatok  

Az előző pontban meghatározott általános tantárgyi célok mögé a kerettanterv feladatokat, 

szakmai ismereteket, szakmai készségeket, személyes-, társas- és módszerkompetenciákat rendel, 

amelyek segítenek a tanítási célok és feladatok további konkretizálásában. A két szinten világosan 

elkülönül a tanár eltérő oktatási feladata: technikus szintű képzésben a mély teoretikus alapok, a 

holisztikus szemlélet kialakítása, az összefüggések megfelelő értelmezése, problémamegoldás, a 

Gazda képzésben inkább kisebb- nagyobb terjedelmű részfeladatok kiváló minőségű és teljesítményű 

megoldására való felkészítés. A jogszabályokban rögzített célok mellett szükséges kiemelni az oktató 

felelősségét a célok − a munkaerőpiaci igényeket, a tudományos és technológiai fejlesztéseket 

figyelembe vevő – folyamatos korszerűsítésében, hangsúlyok meghatározásában. A munkaerőpiaci 

keresletet figyelmen kívül hagyó oktatási célok, az ezek alapján kialakított, elavult, nem naprakész 

tananyagtartalom diszkreditálja az oktatást, oktatót egyaránt. Jól példázza ezt, hogy a jelenlegi 

képzési programban, a már napjainkban is megkerülhetetlen precíziós gazdálkodás gépészeti és 

technológiai hátterének oktatása szinte teljesen hiányzik. 

 

7.2.3. A kimeneti követelmények és szabályozásuk 

A tantárgyra vonatkozó kimeneti követelményeket az SZVK az alábbiakban szabályozza: 

 

Mezőgazdasági technikus képzésben 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
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– szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni; 

– a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni; 

– környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni; 

– mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni. 

 

Gazda képzésben 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– talaj-előkészítést, vetést végezni; 

– a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni; 

– növényápolást végezni; 

– alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni. 

 

A felsorolt elérendő képességek mellett szakmai és vizsgáztatási követelmények meghatározzák a 

tantárgyi hangsúlyokat.  

 

A Mezőgazdasági technikus képzésben a három részből álló vizsga átfogja a képzési területeket (9. 

táblázat). 

 

9. táblázat. A növénytermesztés tantárgy vizsgarendszere a Mezőgazdasági technikus 

képzésben. 

 

Vizsgafeladat megnevezése 

A 

vizsgafeladat 

időtartama 

perc 

A 

vizsgafeladat 

értékelési 

súlyaránya % 

Gyakorlati vizsgatevékenység a komplex vizsga részeként 

Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, 

bizonylatok kitöltése, manuális tevékenység (beállítás, 

gépüzemeltetés, karbantartás, munkavégzés)  

 

Felismeri a kultúrnövényeket, hajtásokat, terméseket, 

magvakat, talajtípusokat, kór- és kárképeket, 

gyomnövényeket, az állatfajokat, fajtákat, testtájakat, 

tojásokat, fontosabb állatbetegségeket, ivarzó állatot, 

takarmányféleségeket, a szántóföldi 

növénytermesztésben, a kertészetben és az 

állattartásban, állatápolásban, -tenyésztésben használt 

eszközöket, gépeket, gépelemeket. 

120 60 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Központilag összeállított feladatlap megoldása 

Az írásbeli központilag összeállított feladatlapja a 4. 

Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök 

közül a vállalkozási, kereskedelmi ismereteket, a 

szántóföldi növénytermesztési, a takarmányozástani és 

általános állattenyésztési, valamint az állattenyésztés és -

tartási ismereteket tartalmazza. 

90 20 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli központilag összeállított feladatlapja a 4. 

Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök 

közül a vállalkozási, kereskedelmi ismereteket, a 

szántóföldi növénytermesztési, a takarmányozástani és 

60 20 
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általános állattenyésztési, valamint az állattenyésztés és -

tartási ismereteket tartalmazza. 

 

A Gazda képzésben két részből álló gyakorlati és négy részből álló szóbeli vizsga kéri számon a 

növénytermesztés tantárgyat (10. táblázat). 

 

10. táblázat. A növénytermesztés tantárgy vizsgarendszere a Gazda képzésben. 

 

 

Vizsgafeladat megnevezése 

A 

vizsgafeladat 

időtartama 

perc 

A 

vizsgafeladat 

értékelési 

súlyaránya % 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása 

Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, 

üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, 

növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, 

tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, 

egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és 

felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, 

kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). 

Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon 

végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

35 

Szóbeli vizsgatevékenység 

Növénytermesztés elméleti ismeretei 

Szóbeli vizsga a központilag összeállított 

növénytermesztési 

elméleti ismeretekből 

 

25 

 

10 

 

 

7.2.4. Kompetencia alapú képzés a tárgy oktatásában 

A kerettanterv részletesen meghatározza az SZVK alapján az egyes szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciákat 

az alábbi bontásban: szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes kompetenciák, társas 

kompetenciák, módszerkompetenciák (I. melléklet). A kompetenciák meghatározásának alapja a 

korábban elvégzett foglalkozásprofil-elemzés volt. A tárgyhoz rendelt kompetenciák kialakításában a 

jól szervezett elméleti és gyakorlati képzési tevékenységek egymást kiegészítve, szinergikus hatást 

gyakorolnak. Szerencsésnek tekinthető tehát, ha a növénytermesztés elméleti és gyakorlati oktatása 

egy kézben összpontosul, vagy szoros, nemcsak formális a munkakapcsolat az oktatók között. A 

realitásokkal szembenézve, az iskola felszereltségét, a tangazdaság kapacitását figyelembe véve kell 

a meghatározott kompetenciák mind teljesebb elérésére törekedni, a tanár feladata nem 

sematizálható, mindig a konkrét lehetőségekből kell kiindulnia. A személyes kompetenciák 

fejlesztésekor a diákok alapos megismerésére építve, személyre szabottan kell meghatározni az 

erősítendő területeket. Ebben a korban jól elkülöníthetők a vállalkozói és alkalmazotti attitűddel 

rendelkező tanulók, a két csoport eltérő megközelítést igényel. Munkaerőpiaci szempontból fontos az 

együttműködési készség fejlesztése, amire a tantárgy (főként a kapcsolódó gyakorlat) kiváló 

lehetőségeket nyújt, főként a tanuló dominanciájú módszerek alkalmazásával.  

 

7.3. A tantárgy tananyaga 
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7.3.1. A tananyag sajátosságai, tantárgyi kapcsolatai, koncentrációs lehetőségek 

A tananyag fő sajátossága a biológiai meghatározottság, amit az oktatás során alkalmazott 

alapelvekben is érvényesíteni kell. A növénytermesztés induktív tudomány, döntően materiális 

ismereteket tartalmaz, ami kiváló – minden didaktikai feladatban (figyelemfelkeltés, a tanuló 

informálása a célról, előismeretek felidézése, új ismeretek nyújtása, elemzés, fogalomalkotás, 

következtetés, absztrakció, rendszerezés és rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés és értékelés) 

alkalmazható – szemléltetési, bemutatási lehetőségeket kínál. A gyűjtemények, minták, álló- és 

mozgóképi anyagok rendelkezésre állnak, megszerezhetők. Fontos azonban, hogy az oktatásban 

felhasznált eszközök típusának, felhasználási idejének megválasztása, a használat gyakorisága 

illeszkedjen megelőző ismeretekhez, a tananyagegységen belüli szerepéhez. Kevés befektetést 

igénylő felhasználása miatt, nagy csábítást jelent az egyszerű kivetítési technikák alkalmazása, 

gyakran adaptált, a tantárgy követelményrendszerébe nem illesztett tartalommal, logikával, 

szóhasználattal. A sokszor igénytelen, unalmas, gondolkodásra nem serkentő diasorok hiteltelenné 

teszik az oktatást. A növénytermesztés tantárgy oktatásához rendelkezésre álló tankönyvek – bár 

frissítésük időnként megtörténik – folyamatos ellenőrzésre, kiegészítésre szorulnak. A statisztikai 

adatok változása, a környezetvédelmi előírások szigorodása, a robbanásszerűen változó új 

technológiák (precíziós gazdálkodás, smart farming) állandó tanári készenlétet, szakirodalom-figyelést 

igényelnek.  

A tematikusan felépített tangazdaság szerepe kiemelkedő: minden tananyagban szereplő 

növényfajt, fenológiai fázist, a technológiai elemek hatását be kell mutatni, minden technológiai lépés 

gyakorolási feltételeit meg kell teremteni a tangazdaságban. 

A növénytermesztés tantárgyban a kínálkozó összehasonlítási lehetőségek (x növény/y növény 

fejlődése, kártevői, technológiája stb.), valamint az elméletet alátámasztó gyakorlat adja a 

leghatékonyabb megszilárdítási lehetőséget. 

A növénytermesztési gyakorlatok számítási, felismerési és műveltetési feladatokat tartalmaznak, a 

több rendelkezésre álló idő, esetenként tér, egyéni feladatok kiadását teszi lehetővé. A gyakorlatok 

során a személyre szabott didaktikai feladatok akkor hatékonyak, ha a rendszerezés, értékelés is 

személyenként valósul meg, lehetőség szerint a diákok szóbeli feladat ismertetésével az elért 

eredmények bemutatásával, értékelésével. Mindez hatékony segítője a szakmai, személyes és társas 

kompetenciáik fejlődésének. 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzéket a Szakmai és vizsgakövetelmények dokumentuma tartalmazza.  

 

7.3.2. A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése 

A modul kerettanterv alapján követendő felosztásait a 11. és 12. táblázatok tartalmazzák. 

 

11. táblázat. A Szakképzési Kerettantervben a szakmai követelménymodulhoz rendelt 

tantárgyak éves óraszáma a Mezőgazdasági technikus képzésben. 

 

 

TANTÁRGY 

Témakör 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma a 2/14. 

évfolyamon 

 

A szakképzés 

összes 

óraszáma Elmélet Gyakorlat 

Növénytermesztés  208 - 208 

Általános növénytermesztés  80 - 80 

Részletes növénytermesztés 128 - 128 

Növénytermesztés adminisztrációja  32 - 32 

Bizonylatok kiállítása  10 - 10 

Támogatásigénylés  6 - 6 
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Munkaszervezés 16 - 16 

Növénytermesztés gyakorlat  - 112 112 

Meteorológiai gyakorlat - 12 12 

Talajmintavétel, talajvizsgálat  - 12 12 

Vetőmagmintavétel, vetőmagvizsgálat  - 12 12 

Termesztéstechnológiai gyakorlatok - 76 76 

 

12. táblázat. A Szakképzési Kerettantervben a szakmai követelménymodulhoz rendelt 

tantárgyak éves óraszáma a Gazda képzésben. 

 

 

Tantárgy 

Szakiskolai képzés közismereti 

oktatással.  

Óraszám az 1/9-3/11. 

évfolyamon 

 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

Elmélet Gyakorlat 

Növénytermesztés  104 - 104 

Növénytermesztés gyakorlat - 380 380 

 

A tantervi anyag elrendezésében a növény igényeit a technológia elé helyező szemlélet mellett 

hatékony eljárás a típusnövények kiválasztása és alaposabb ismertetése (pl.: gabonák esetében a 

búza, pillangósok esetén a borsó). Az adott szántóföldi növénycsoport többi tagjának tanítása a 

különbségek számbavételének alapján történhet, hatékony tantárgyi koncentráció lehetőségek 

alkalmazásával. Ugyancsak fontos az adott növény fő- és társágazati státuszának kiemelése, 

rögzítése, ami a tanulók komplex szemléletét erősíti. A tananyag elrendezése döntően lineáris, a 

feldolgozás leggyakrabban új ismeretek bevonását jelenti. Koncentrikus elrendezésre ad módot az 

agrokémia, talajtan, tápanyag utánpótlás, növényélettan tanítása, az ismeretek visszatérő, folyamatos 

bővítésével. 

 

A helyszín megválasztása 

 

A növénytermesztés modul tantárgyainak oktatása tanteremben, számítástechnikai teremben, 

tangazdaságban, laboratóriumban történhet. A nagy szemléltetési és gyakorlási igény magas 

követelményeket támaszt a rendszerint szűkös szellemi és anyagi erőforrásokkal rendelkező 

tangazdaságok számára. Megfogalmazható azonban egy alap szolgáltatási szint, ami nem csökkenti a 

bevétel fenntartó által előírt kötelezettségeit. (2. melléklet) 

 

Alapvető bemutatási igények:  

– A kerettanterv szerinti növényfajok kis-, középméretű parcellákon való termesztése 

– Termesztéstechnológiát, az egyes technológiák hatását bemutató kisparcellás kísérletek  

• Talajelőkészítési módok összehasonlítása 

• Tápanyag-utánpótlási módok összehasonlítása 

• Vetési módok összehasonlítása 

• Ápolási módok összehasonlítása 

 

Alapvető gyakorlási igények: 

– Technológiai elemek gyakorlása: (talajelőkészítés, tápanyag utánpótlás, vetés, növényápolás, 

betakarítás, tárolás munkálatai) 

 

Egyetlen jelenlegi tangazdaság sem alkalmas azonban az oktatási igények teljes körű 

kielégítésére, ezért a képzés helyszíne rendszerint iskolán kívül esik, ami gyakran kevésbé hatékony 

szemlélődő, kiránduló jelleget ölt. 
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7.4. A tanítási-tanulási folyamat általános törvényszerűségeinek érvényesülése és lehetőségei 

a tantárgy tanításában 

7.4.1. Tanulásszervezési eljárások 

Egyéni munka 

A középiskolában tanított tárgyak többségében biztosítható, hogy a tanulók öntevékenységére 

alapozva történjen a tanítás-tanulás folyamatának megszervezése, irányítása. Ezek a következő 

formában valósíthatók meg:  

– a tanulók önálló megfigyelései;  

– a tanulók önálló forrásfeltárása könyvtári/internetes kutatómunkával, önálló forráselemzés, 

házi dolgozat készítése;  

– a tanulók önálló problémamegoldása 

 

A tanulók irányított önálló megfigyelésének (közvetlen tapasztalatszerzésének) feltétele, hogy 

világosan határozzuk meg a munka célját, a megfigyelés szempontjait. Határozzuk meg azokat a 

kérdéseket, amelyekre a megfigyelés során választ kell kapniuk. Az önálló vagy csoportos 

megfigyelés után szükséges az eredmények közös megbeszélése, esetleg megvitatása, az eredmény 

összegzése, következtetések megfogalmazása. A tanulók önálló megfigyelései alapozhatják meg a 

természeti és társadalmi jelenségek megismerését, érzékelését és fejlettebb fokon a jelenségekben 

rejlő összefüggések megragadását, feltárását, modellálását. A módszer pedagógiai előnye, hogy 

nagyban hozzájárul a tanulók aktivizálásához.  

A tanulók önálló forrásfeltárása, könyvtári/internetes kutatómunkával, mint módszer, több 

tárgy keretében eredményesen alkalmazható. Megalapozza a tanulók önálló felkészülését a 

következő feladatok megoldására: egy probléma/téma főbb vonatkozásainak tanulói előadás 

keretében való ismertetése; vitára való felkészülés házi dolgozat/feladat készítése.  

Mindezen tevékenységek feltételezik, hogy a tanuló megfelelő jártasságra és készségre tegyen 

szert a könyvtárhasználatban, az internetes források kezelésében, a források szelektív 

felhasználásában. A könyvtárhasználathoz szükséges ismeretek alapjait részben az iskolai 

könyvtárban vagy nagyobb közkönyvtárakban szerezhetik meg. Az informatika-oktatás segíthet a 

forrásfeltárás internetes technikáinak és szabályainak elsajátításában. Sokszor gondot okozhat a 

tanulóknak azon néhány jelentős szakirodalom megtalálása, amely nélkülözhetetlen az adott téma 

feldolgozása során. Ebben úgy segíthet a pedagógus, hogy egy kiinduló irodalomjegyzéket bocsát a 

tanulók rendelkezésére, felhívva a figyelmüket arra, hogy az adott források hivatkozásai lehetővé 

teszik a további jelentős források megtalálását. Különösen gondos előkészítést és folyamatos 

segítségnyújtást igényel a pedagógustól a tanulók házi dolgozati munkájának támogatása. Ennek 

alapja a szakirodalmi tájékozódás és a témaválasztás egymással összefüggő folyamata. Ezt eleinte 

azzal könnyítheti meg a tanár, hogy kiindulásul javaslatokat tesz témakörökre és néhány irodalomra, 

amelynek nyomán a tanulók tovább tájékozódhatnak és válogathatnak a konkrét témák között. Ez 

feltételezi, hogy a pedagógus folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a tanulók számára, ahol 

elmondhatják ötleteiket és további segítő-támogató információkat, megerősítéseket kaphatnak. 

Hasznos megadni a tanulóknak a lehetőséget arra, hogy egyéni érdeklődésüknek minél inkább 

megfelelő témát választhassanak, mert ez lehet a további munka motivációs alapja. Fontos felhívni a 

tanulók figyelmét az írásbeli munka készítésének néhány alapszabályára:  

– a dolgozat jól megválasztott és megfelelően szelektált forrásmunkára támaszkodjék;  

– a munka jól strukturált legyen, tartalmazza a témaválasztás indoklását;  

– tárja fel a probléma/téma legfőbb vonatkozásait, tartalmazzon következtetéseket, 

összefoglalást, esetlegesen a továbbfejlesztés lehetséges irányait, problémáit;  

– elengedhetetlen a forrás-felhasználás szabályainak betartása, a megfelelő hivatkozások 

alkalmazása.  
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A tanulók önálló problémamegoldása. Az önálló tanulás legmagasabb szintje a 

problémamegoldás (Balogh, 1987), ami jellemzően nem új ismeretek szerzéséről szól, hanem 

elsősorban a már megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. A problémamegoldáshoz nem 

elegendő a már megszerzett ismeret, a feladatmegoldások során mindig meg kell küzdeni a 

problémaszituációval, s ennek megoldása jelenti az igazi tanulást. Az elméleti tudás gyakorlati 

alkalmazása, az ehhez szükséges sokfajta képesség kialakítása nem automatikus folyamat. A 

probléma megoldás folyamata négy mozzanatra osztható (Pólya, 1971): 

– a feladat megértése (fontos a differenciálási, rangsorolási képesség a problémát okozó 

tényezők között, ellenkező esetben csak tippelés történik); 

– tervkészítés (konvergens, szűkítő, irányváltoztatásra képtelen megoldás, vagy divergens, 

széttartó, az új információk, felismerések alapján több megoldás mérlegelése); 

– a terv végrehajtása (a meglévő ismeretek szintézise, új ismeretek kialakítása); 

– a megoldás vizsgálata, értékelése. 

 

A tanulók önálló problémamegoldása időigényes, ki kell alakítani azt a beállítódást, hogy ne 

kezdjék el a feladat megoldását addig, amíg nem elemezték a feladatszituációt. Egy típusfeladat 

megoldási menetének gyakoroltatása egyszerűbb, gyorsabb, de sokkal kevésbé hatékony, mint a 

problémamegoldás. 

Az egyéni problémamegoldás többféle oktatási feladatot képes szolgálni. Növeli a tanulók 

motiváltságát a tanulásban, meglévő tudás szintetizálásában, alkalmazásában, javítja 

önértékelésüket, kreativitásukat, magabiztosságukat.  

A felsorolt három egyéni munka tanulásszervezési eljárás közül leginkább a tanulók önálló 

megfigyelései és a tanulók önálló problémamegoldása alkalmazható a növénytermesztés 

oktatásában, az alábbi tevékenységformákban: 

– olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 

– információk önálló rendszerezése, 

– szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 

– képi információk feldolgozása, 

– elemzés készítése tapasztalatokból, 

– műveletek gyakorlása, 

– megfigyelés adott szempontok alapján, 

– önálló szakmai munkavégzés, 

– mérések, laboratóriumi gyakorlatok. 

 

A felsorolásban szereplő formák jellemzően a tantárgyi gyakorlat keretében alkalmazhatók. 



 

195 
 

PÉLDA A TALAJVIZSGÁLATOK TANANYAGEGYSÉGNEK EGY A TANULÓK ÖNÁLLÓ PROBLÉMAMEGOLDÁSI 

KÉPESSÉGÉT FEJLESZTŐ TANÓRÁJÁNAK FELDOLGOZÁSÁRA 

 

Osztály: 14.  

Tantárgy: Növénytermesztés gyakorlat 

Téma: A mechanikai összetétel és a talajszerkezet vizsgálata 

Tanítási egység: Talajvizsgálatok 

Az óra helye a témában: 3.  

A gyakorlat első két órájának témája: A laboratóriumi vizsgálatok balesetvédelme, eszközei; Az 

egyszerű talajvizsgálati módszerek 

Nevelési cél: Pályaorientáció, értelmi nevelés 

Oktatási cél: A talajvizsgálat eszközeinek, módszereinek megismerése, a vizsgálat önálló elvégzése, 

gyakorlása 

Óratípus: gyakorló 

Felépítés Tartalom Módszer 

Szervezés 

Mindenki vegye fel védőköpenyét, használja a 

gyakorlat elején megnevezett 

védőfelszereléseket, foglalja el egyéni 

munkaállását 

Utasítás 

Célkitűzés 

Motiváció 

A talaj egyszerű fizikai vizsgálatainak elvégzése: 

Arany-féle kötöttség, mechanikai összetétel, 

szerkezet vizsgálata 

Hogyan befolyásolja a talajszerkezet a 

növénytermesztés sikerességét? 

Közlés 

Beszélgetés, 

Vita 

1. részcélkitűzés 

Soroljuk fel az Arany-féle kötöttség 

meghatározásához szükséges eszközöket, 

ismertessük a vizsgálat menetét 

Megbeszélés 

Utasítás 

Mindenki válassza ki a szükséges laboratóriumi 

eszközöket a mechanikai összetétel 

meghatározásához. A laboratóriumban lévő 

mindhárom talajmintából egy közepes műanyag 

csészényit mindenki vegyen ki és helyezze 

munkaasztalára  

Utasítás 

Utasítás 

A vizsgálat ismertetett menete szerint mindenki, 

mindhárom talajmintára vonatkozóan végezze el a 

vizsgálatot. Eredményeit naplójába jegyezze le 

Alkalmazás, 

Gyakorlás 

Rendszerezés 

A vizsgálat eredményeit rögzítsük a táblán, 

személyenként, mintánként. 

A mérési eredmények alapján soroljuk be a mintát 

az Arany-féle kötöttség szerinti csoportokba. 

Megbeszélés 

Ellenőrzés, 

értékelés 

A jó eredmények az alábbiak: 

Mi okozta az eltérést, a hibás eredményt? 

Rögzítsük a hibalehetőségeket (pontatlan 

mérleghasználat, eredményleolvasás, desztillált 

víz túladagolása, elégtelen keverés, rossz 

mintavétel stb.) 

A hibák 

meghatározása, 

elemzése. Szóbeli 

értékelés a 

munkafolyamat 

megfigyelése 
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alapján 

Rögzítés 

A helyes eszközhasználat, a mérőműszerek 

pontos használata. A hibák feltárása után ismét 

végezzük el a mérést, dokumentáljuk az 

eredményeket 

Általánosítás 

Szervezés 
A mérések befejezése után mossuk és rakjuk el a 

felhasznált eszközöket, rendezzük a munkaasztalt 
Utasítás 

2. részcélkitűzés 

Soroljuk fel a mechanikai összetétel 

meghatározásához szükséges eszközöket, 

ismertessük a vizsgálat menetét 

Megbeszélés 

 

 

A problémaalapú oktatás  

A probléma-alapú tanulás – általánosan elterjedt rövidítése az angol elnevezés alapján PBL (’problem 

based learning’). A módszert kezdetben az egészségügy, az orvos-tudomány és orvosképzés 

területén alkalmazták, valamely komplex probléma megoldására, diagnózis felállítására.  

 

A problémaalapú oktatás sajátosságai (Daruka és Pfister, 2014): 

– közvetlenül szolgálja a társadalmi gyakorlatra való felkészítést; 

– lehetővé teszi a hagyományos módon megszerezhető, konkrét tantárgyakhoz kötődő tudás 

szintetizálását, egy-egy konkrét probléma megoldása érdekében való alkotó alkalmazását; 

– fejleszti a résztvevők kommunikációs, konfliktusmegoldó és együttműködési készségeit, 

képességeit, önismeretét; 

– lehetőséget nyújt az iskolán kívüli, de az iskola környezetét jelentő szereplők, intézmények 

megismerésére, a velük való kapcsolat felvételének és fenntartásának a megtanulására. 

 

A PBL lényege, meghatározása és feltételei: 

– a tanulás feltétele egy gyakorlatból vett probléma megfogalmazása, amely feltételezi a 

tananyag oly módon való előzetes elsajátítását, amely kellő kiindulást biztosít a probléma 

megoldásához; 

– a problémának olyan típusúnak kell lennie, amely lehetővé teszi a több szempontú 

megközelítést, és nem csak egyetlen megoldása lehetséges; 

– a probléma megoldásának feltétele a csoportba szervezett tanulók együttműködése, 

amelynek eredményeként fejlődik a diákok analitikus, kritikai gondolkodási képessége, a 

feladat megoldásához szükséges további források megtalálásához szükséges kreativitása; 

– olyan tanulási környezetet biztosít, amelyben érték a tanulás, a keresés, a kutatás, és 

biztosítja a tévedés lehetőségét. 

 

A PBL jellemzője, hogy: 

– a tanulók munkáját a hagyományos tanári szerepből kilépő tutor segíti, aki ösztönzi, facilitálja 

a tanulók munkáját;  

– minden tanulási lépés és a tanulásra való felkészülés esetén a tanulók a valós életből vett (un. 

’real-life’, ’autentic’) problémát kapnak;  

– a probléma a tudás és a problémamegoldó képesség elsajátítását szolgája, annak eszköze; 

– a megoldáshoz hiányzó ismeretek, tudás elsajátítása önszabályozó tanulással történik; 

– a tanulók a fent leírt folyamat, a probléma megoldása során tanulnak, a végeredmény egy 

elfogadható megoldási javaslat megfogalmazása, kipróbálása. 

 

A PBL szervezésének, megvalósításának lépései: 

1. A módszer egy problémahelyzet felvetésével kezdődik, amelyet a pedagógus az 

elérendő cél szempontjából gondosan megválaszt. 
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2.  A diákok megismerik ezt a helyzetet, és eldöntik, hogy valódi problémát hordoz-e ez 

a helyzet, és ha igen, mi az.  

3. A diákcsoportok elkezdik a több szempontú megközelítéshez szükséges ismeretek, 

információk összegyűjtését, és a lehetséges megoldáshoz vezető utakat, ötleteket 

fogalmaznak meg. 

4. A megoldási javaslatok alapján megosztják a csoporttagok között a feladatokat, a 

munkát, és elindulnak ennek elvégzésére. 

5. A csoportba való visszatéréskor a tagok megosztják egymással az újonnan szerzett 

tudásukat, információikat, amely arra is alkalmas, hogy esetlegesen újradefiniálják a 

problémát. Ekkor valósul meg a feladat megoldásához szükséges információk 

elemzése, szintetizálása, a megoldás kialakítása. 

6. A végső fázis a munka értékelése, önértékelése, amely egy újabb probléma-

megoldási folyamat kiindulópontjává is válhat. 

 

A módszer párhuzamosságai könnyen felfedezhetők a növénytermesztés oktatásában: hiánytünetek, 

kór- és kárképek azonosítása, egyes technológiai beavatkozások minőségének elbírálása stb. 
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PÉLDA PBL-MÓDSZERT ALKALMAZÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI GYAKORLATRA 

 

 

Osztály: 14.  

Tantárgy: Növénytermesztés gyakorlat 

Téma: A szántóföldi növények fő károsítóinak meghatározása, az ellenük való integrált védekezés alapjai 

Tanítási egység: Termesztés technikai gyakorlatok 

Az óra helye a témában: 1-6.  

Helyszín: Tangazdaság, szabadtéri tanterem 

Nevelési cél: Pályaorientáció 

Oktatási cél: A károsítók megismerése, az integrált védekezés eszközeinek meghatározása 

Óratípus: Szintetizáló, új ismeret elsajátító 

Időigény 

(perc) 
Felépítés Tartalom Módszer Megjegyzés 

10’ Szervezés 
A szántóföldi növényvédelmi mérgezési veszélyek, az egyéni 

védőfelszerelések és viselkedés meghatározása, rögzítése 
Megbeszélés  

12’ 

 

 

 

 

8’ 

Célkitűzés 

 

 

 

 

Motiváció 

A határszemle célja a tangazdaság területén kijelölt növények 

kártevőinek, kórokozóinak azonosítása, az ellenük való 

integrált védekezés meghatározása 

A gyakorlat menetének ismertetése 

Az értékelési szempontok ismertetése: a határozási feladat 

teljessége, pontossága, a megelőzési, védekezési javaslatok 

szakszerű bemutatása, szakmai megalapozottsága, 

hozzáállás a feladathoz 

Hogyan befolyásolják a kórokozók, kártevők a 

növénytermesztés sikerességét? 

A termelés közvetlen költségein belül mekkora részt 

Közlés 

 

 

 

Beszélgetés, vita 

 

 

 

 

 

Termelési költségek 

megoszlását ábrázoló 

grafikonok bemutatása 
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képviselnek a növényvédelem költségei? 

25’ 

A meglévő 

ismeretek 

átismétlése 

Melyek a növények betegségre, kártevő jelenlétére utaló 

tünetei? 

Milyen kórképeket, kárképeket ismerünk? 

Soroljunk fel hasonló tüneteket okozó környezeti tényezőket! 

Mely rendszertani csoportokba soroljuk a legfontosabb 

kórokozókat, kártevőket? 

Milyen jellemző életmódot folytatnak?  

Melyek a jellemző környezeti igényeik? 

Hogyan szaporodnak? 

Melyek az agrotechnikai védekezés lehetőségei? 

Melyek a kémiai védekezés lehetőségei? 

Beszélgetés, 

szemléltetés 

Kór- és kárképek tablókról 

Vírusok, baktériumok, 

gombák rendszertani ábrái 

Férgek, ízeltlábúak 

rendszertani ábrái 

5’ 
1. 

részcélkitűzés 

Keressük károsodott és beteg növényeket a területen. 

A keresés során törekedjünk a növényállomány legkisebb 

mértékű taposására 

Közlés 
A keresés területének 

lehatárolása.  

20’ Utasítás A gyűjtési feladat végrehajtása Közlés, utasítás  

10’  

Alakítsunk 3 fős csoportokat.  

A csoportok az önállóan begyűjtött növényeket rendszerezzék 

kór- és kárképeik alapján 

Utasítás 

Megbeszélés 

A rendszerezéshez két 

munkaasztal áll a csoportok 

rendelkezésére.  

15’  

A kórképek csoportonkénti meghatározása, a csoportok 

eredményeinek összehasonlítása, az eredmények rögzítése a 

gyakorlati naplóban 

Értékelés, rögzítés 

Táblán rögzítjük a 

csoportok által helyesen 

azonosított kór- és 

kárképeket 

15’  Szünet   

30’ 
2. 

részcélkitűzés 

3-4 fős csoportokban együttműködve, előzetes ismeretek, 

határozók segítségével azonosítsuk a kórokokat, kártevőket 

Utasítás, megbeszélés, 

vita 

A csoportok munkájának 

figyelemmel kísérése, a 

meghatározási folyamat 

orientálása 

35’  

A csoportok eredményeinek összehasonlítása, értékelése, 

rögzítése 

Figyelemfelhívás: azonos tüneteket több kártevő is okozhat 

Értékelés, rögzítés 

Közlés 

Táblán rögzítjük a 

csoportok által helyesen 

azonosított betegségeket, 

kártevőket 

15’  Szünet   
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15’ 

3. 

részcélkitűzés 

Új ismeret 

feldolgozása 

A csoportok tegyenek javaslatot a kártétel megelőzésére, a 

védekezésre. 

 

A szerjegyzék használatának bemutatása 

Utasítás 

 

Magyarázat, bemutatás 

 

 

30’  

A csoportok megelőzési, védekezési eljárásokat rendelnek az 

azonosított kártevők, kórokozók mellé, meglévő ismereteik 

felhasználásával, az új ismeretek beépítésével. 

Megbeszélés, vita 

A csoportok munkájának 

figyelemmel kísérése, a 

meghatározási folyamat 

orientálása 

40’  

A megelőzés, védekezés javasolt módszereinek bemutatása, 

csoportonként, megvitatása a teljes tanulócsoportban 

(osztályban) 

Értékelés, rögzítés 

Táblán rögzítjük a 

csoportok által kidolgozott 

eljárásokat. Kiemeljük az 

agrotechnikai módszerek 

elsődlegességét 

15’  

A csoportok munkájának összehasonlítása, értékelése az 

előzetes szempontok szerint. 

A sikeres csoportok hogyan szervezték meg munkájukat? 

Értékelés  

 

Az ismertetett gyakorlaton a tanár aktív tutorálási feladatokat lát el, folyamatosan motiválva, irányítva a szakmai feladat megoldásának folyamatát 
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7.5. A tantárgy tanítási-tanulási folyamatának tervezése és előkészítése  

7.5.1. Felkészülés a tanítási órára – a tervezés szintjei, a felkészülés fázisai 

A tanár egyéni tervezését meghatározó központi dokumentumok (Daruka és Pfister, 2014) 

A központi szinten folyó tervezési munka eredményei közül a legfontosabb a Nemzeti Alaptanterv 

(NAT), amely meghatározza az iskolai nevelési - oktatási munka céljait, feladatait, fejlesztési területeit, 

alapelveit (13. táblázat). Meghatározza az egyes műveltségi területek tartalmát és arányát a nevelési 

és oktatás különböző szakaszaiban. A tartalmi elemek, szükséges képességek, készségek és 

attitűdök a NAT által meghatározott és kialakítandó kulcskompetenciákra épülnek, azokkal 

összehangolva kerültek kidolgozásra. 

 

13. táblázat. A NAT 2012 meghatározta fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák 

és műveltségi területek áttekintése. (Forrás: Magyar Közlöny 2012/66) 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok Kulcskompetenciák 

Erkölcsi nevelés  

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A testi és lelki egészségre nevelés  

A családi életre nevelés  

Felelősségvállalás másokért,  

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

Pályaorientáció  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

Médiatudatosságra nevelés  

A tanulás tanítása  

Anyanyelvi kommunikáció  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Matematikai kompetencia  

Természettudományos és technikai 

kompetencia  

Digitális kompetencia  

Szociális és állampolgári kompetencia  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia  

Esztétikai-művészeti tudatosság és  

kifejezőképesség  

A hatékony, önálló tanulás  

Személyiségfejlesztési célok Műveltségi területek 

Énkép, önismeret  

Hon- és népismeret  

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra  

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

Környezettudatosságra nevelés  

A tanulás tanítása  

Testi és lelki egészség  

Felkészülés a felnőttlét szerepeire  

Magyar nyelv- és irodalom  

Idegen nyelvek  

Ember és társadalom  

Ember és természet  

Földünk-környezetünk  

Művészetek  

Informatika  

Életvitel és gyakorlat  

Testnevelés és sport  
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7.5.2. A NAT, a kerettantervek és a helyi tantervek lényege és viszonya 

Az oktatási intézmények szintjén készül az iskola pedagógiai programja és a helyi tantervek a 

NAT, a Kerettantervek, közoktatási és szakképzési törvény előírásai alapján, amely az iskolai élet 

minden területére kiterjed. 

Az adott oktatási intézmény pedagógiai programjában kerül meghatározásra, hogy az iskolában 

folyó oktatási, nevelési munka alapvetően milyen pedagógiai elvek mentén szerveződik, milyen közös 

értékeket vallanak az érintettek. Ennek mentén fogalmazódik meg hosszabb távra (a képzési ciklus 

egészére) az alapvető célok, feladatok, a felmerülő problémák kezelési lehetőségei, készülnek el a 

helyi tantervek, szakmai dokumentumok. Ezek tartalmazzák az egyes tantárgyak tanévekre lebontott 

konkrét tartalmát és tevékenységrendszerét, a kötelező és választható órákat, a követelményeket (az 

ellenőrzés és értékelés módszereit, a magasabb évfolyamra lépés feltételeit) az iskola sajátosságait 

(adott környezeti igények, tantestület összetétele, iskolavezetés nézetrendszere, stb.) figyelembe 

véve. Elkészítése az iskola tantestületének feladata. A pedagógiai program kidolgozása során van 

lehetősége a tantestületnek arra, hogy kialakítsa saját arculatát, küldetését, egyediségét az oktatási 

piacon. Olyan pedagógiai programot kell kidolgozni, amely meggyőző a fenntartó, vonzó a diákok és 

szüleik számára, ugyanakkor szakmai és egzisztenciális biztonságot tud nyújtani dolgozóinak (Hunya 

és Nádasi, 2000). Elfogadása, majd a fenntartó jóváhagyása után a szaktanári munkában, mint 

keretfeltétel jelenik meg. 

 

7.5.3. A tanmenet, a tematikus terv, az óratervezet és az óravázlat  

A tanár egyéni tervezésének legfontosabb dokumentumai: a tanmenet, a tematikus terv és az 

óraterv. Egymásra épülve egyre rövidebb időszakokat fognak át, egyre részletesebbek. Készítésük 

során egyre nagyobb szerepet kapnak a tanulókról gyűjtött információk, róluk szerzett tapasztalatok, 

az adott osztály emberi kapcsolatrendszerének hálózata. A hangsúly egyre inkább a nevelési-oktatási 

célok megvalósítása, a tanítási-tanulási folyamat szervezésének irányába tolódik el.  

 

A tanmenet  

A szaktanár által önállóan készített, egyéni munkaterv. Minden tanév elején, augusztus végén, 

illetve szeptember elején kell elkészíteni. Támaszkodni kell azokra a tervezési dokumentumokra, 

amelyek az iskola egészére már korábban elkészültek, mint pl. a pedagógiai program, a helyi 

tantervek, szakmai munkaközösségi tervek.  

A szaktanár általában még a tanév megkezdése előtt tudja – az iskolavezetés által elkészített 

tantárgyfelosztás alapján −, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben milyen osztályokban milyen 

tantárgyakat, milyen tankönyvekből fog tanítani. Ezeket figyelembe véve készülnek el a tanmenetek 

adott osztályra/csoportra adott tanévre vonatkozóan.  

A tanmenet alapvetően az adott tanítási időszakra (általában egy tanévre) vonatkozó tananyag 

feldolgozási sorrendjét és módját, tanórákra való lebontását, más tantárgyakhoz való kapcsolódási 

lehetőségeit, a rendelkezésre álló időkeret meghatározását jelenti. Tervezése, összeállítása a 

gyakorlatban nagyon különböző mélységű lehet az adott iskola, munkaközösség, illetve tanár 

igényeinek megfelelően.  

 

A tanmenet szerkezete  

A tanmeneteknek nincs kötelezően előírt formai követelménye. Korábban volt ugyan külön 

nyomtatvány tanmenet készítésére, de ma már ezek használata nem kötelező. Érdemes tájékozódni 

az iskolában, hogy milyen formai és tartalmi elvárásoknak kell megfelelni egy elkészült tanmenetnek.  

A hagyományos tanmenetek szerkezete: 
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A tanítási 

hét 

sorszáma 

A tanítási 

óra sorszáma 

A feldolgozandó téma 

megnevezése, a 

feldolgozásához szükséges 

órák száma, a témakörhöz 

tartozó nevelési és oktatási 

célok 

Feljegyzések: 

Koncentráció: K,  

Szemléltetés: SZ, 

Tapasztalatok: T,  

Egyéb: E 
Egy-egy óra 

tananyaga 

Új fogalmak 

 

Tematikus terv  

Az egyéni tervezés következő fázisa a tematikus tervezés. Fontos és hatékony szakasza a 

tervezésnek. A tanmenetnél szükségszerűen részletesebb tervezést jelent. A képzés folyamatából egy 

témakört kiemelve kell megtervezni a pedagógiai, oktatási célokat és feladatokat. A hangsúly itt már a 

tanítási-tanulási folyamat felé tolódik el. A ’hogyan’-ra ad választ.  

E tervezési szakasznak nagy szerepe van abban, hogy az adott témát – ami önmagában egy 

logikai egységet képez – a tantárgyon belül, illetve az ismeretek komplex rendszerében hogyan 

helyezzük el. Ehhez meg kell terveznünk az adott témakör logikai és tartalmi kapcsolódási pontjait a 

tananyagon belül és a különböző tantárgyak között végiggondolva, hogy adott tartalmi egység 

mennyiben járul hozzá a tantárgy egészére vonatkozó célkitűzések megvalósításához.  
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PÉLDA A RÉSZLETES NÖVÉNYTERMESZTÉS EGY TEMATIKUS EGYSÉGÉNEK LEHETSÉGES FELDOLGOZÁSÁRA 

 

Tematikus terv 

Tantárgy: Növénytermesztési elmélet 

A tanulási-tanítási egység 

 Témája: A cukorrépa termesztése 

 Oktatási célja: A cukorrépa termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Mezőgazdasági technikus képzésnek megfelelően koncentrálva 

Nevelési célja: Megfigyelő és gondolkodó, elemző, beszédkészség fejlesztése.  

Tantárgyi kapcsolatai: mezőgazdasági alapismeretek (elmélet, gyakorlat), növénytermesztés, műszaki ismeretek, biológia, kémia,  

Osztály: mezőgazdasági technikus 14. évf. 

Felhasznált források: Szántóföldi növények termesztése és növényvédelme I. 

Dátum:  

 

Óra 

A téma 

órákra 

bontva 

Didaktikai feladat 

 

Fejlesztési 

terület (attitűd, 

készség, 

képesség)  

Szakmai 

kompetencia 

fejlesztés 

Ismeretanyag (fogalmak, szabályok 

… ) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

1 

A cukorrépa 

gazdasági, 

termesztési 

jelentősége 

Kognitív motiváció, a 

figyelem felkeltése, a 

tanuló informálása a 

célról, előismeretek 

felidézése 

A statisztikai 

adatok 

értelmezése, 

elemzése, 

szintetizálása 

Jelentősége: Származás, felhasználási 

lehetőségei 

Üzemi jelentősége: jövedelemtermelő 

képesség, speciális géprendszer, 

igényesség 

Vertikális kapcsolat: a feldolgozóipari 

együttműködés, melléktermék 

hasznosítás 

Előadás, 

deduktív 

megközelítés 

Statisztikai, mérési 

adatok, grafikonok, 

technológiákat 

ábrázoló képek 

kivetítése 

2 

A cukorrépa 

botanikai 

jellemzői, 

fenológiai 

fázisai 

A tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók, tények, 

A botanika és 

morfológia 

termesztési 

összefüggéseine

k megértése 

Botanikai jellemzők: gyökér, szár, levél, 

virág, termés 

Fejlődési szakaszok: csírázás, kelés, 

kéregleválás, gyökérképződés, 

gyökérérés, szárba indulás, virágzás, 

Szemléltetés, 

megbeszélés, 

magyarázat 

Képek  
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jelenségek sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

megtermékenyülés, érés 

3 

A cukorrépa 

éghajlat és 

talaj igénye 

A tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

A növény 

igényeinek és a 

termesztéstechno

lógia 

alárendelésének 

megértése 

Éghajlat, hőmérséklet, csapadékigény a 

tenyészidőszakban 

Talaj: fizikai, kémiai, biológiai 

tulajdonságok, termesztéséhez 

optimális talajtípusok 

Tanulói 

prezentáció, 

megbeszélés, vita 

Táblavázlat 

4 

A cukorrépa 

elővetemény 

és tápanyag 

igénye 

A tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

A növény 

igényeinek és a 

termesztéstechno

-lógia 

alárendelésének 

megértése  

Tápanyag: N, P, K, mikroelem igény 

mennyisége, dinamikája, hiány és 

többlet következményei 

Elővetemény igénye: kiváló, jó, 

közepes, rossz elővetemények, 

zöldtrágyák értékelése 

Megbeszélés, 

magyarázat 
Óravázlat 

5 

Talaj-

előkészítés, 

tápanyag 

utánpótlás 

Előismeretek felidézése, 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

korán lekerülő elővetemény után 

Későn lekerülő elővetemény után 

Szerves trágyák talajba juttatása 

Műtrágya kijuttatása 

Megbeszélés, 

magyarázat 
Folyamatábrák, képek 

6 
A cukorrépa 

vetése 

Előismeretek felidézése, 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

Speciális vetőmag előkészítési 

eljárások 

A vetőmag mennyisége, minősége 

A vetés ideje, mélysége, módja 

Sortávolság, magmennyiség számítás 

Megbeszélés, 

magyarázat 
Ábrák, képek 

7 
A cukorrépa 

gyomirtása 

Előismeretek felidézése, 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

A répa gyomnövényei 

Agrotechnikai eljárások: 

területválasztás, talajművelés, 

Megbeszélés, 

magyarázat, 

szemléltetés 

Folyamatábrák, képek, 

növénygyűjtemények 

gyomnövényekről 
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ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

tápanyag-utánpótlás, mechanikai 

gyomirtás 

Vegyszeres gyomirtás: anyagai, 

eszközei, kockázatai 

8 

Kórokozók 

elleni 

védekezés 

Előismeretek felidézése, 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

A répa kórokozói 

Agrotechnikai eljárások: 

területválasztás, talajelőkészítés 

tápanyag utánpótlás, fajtaválasztás 

Vegyszeres védekezés: lehetőségei, 

eszközei, anyagai, kockázatai 

Megbeszélés, 

magyarázat, 

szemléltetés 

Kórképek, mulázsok 

9 

Kártevők 

elleni 

védekezés 

Előismeretek felidézése, 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

A répa kártevői 

Agrotechnikai eljárások: 

területválasztás, talajelőkészítés 

tápanyag utánpótlás, fajtaválasztás 

Vegyszeres védekezés: lehetőségei, 

eszközei, anyagai, kockázatai 

Megbeszélés, 

magyarázat, 

szemléltetés 

Kárképek, kártevők 

képei, kártevő 

gyűjtemény 

10 
A cukorrépa 

betakarítása 

Előismeretek felidézése, 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, új 

ismeretek nyújtása, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

A betakarítás idejének meghatározása 

A betakarítás munkafolyamatai 

1, 2, 3 menetes betakarítás 

A tárolás, szállítás szervezése 

Megbeszélés, 

magyarázat 

Folyamatábrák, képek 

betakarítógépekről 

11 

A cukorrépa 

vetőmag 

termesztése 

Új ismeretek nyújtása, 

előismeretek felidézése 

Az egyes 

technológiai 

elemek 

termesztési 

rendszerbe 

illesztése 

Első évi munkálatok: területválasztás, 

talajelőkészítés, tápanyagutánpótlás, 

vetés, növényápolás, betakarítás, 

tárolás 

Második évi munkálatok: ültetés, 

növényápolás, aratás, tisztítás, tárolás 

Megbeszélés, 

magyarázat 
Képek 

12 
Rendszerezé

s, rögzítés 

Rendszerezés és 

rögzítés  

Fenntarthatóság, 

környezettudatos

ság, a tanulás 

 Vita  
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tanítása 

13 Ellenőrzés Ellenőrzés és értékelés 

Önismeret, 

énkép, hatékony 

tanulás 

 Szemléltetés 

Képek alapján a 

kártevők, kórokozók 

felismerése, teszt 
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 Az előkészülés szintjei 

A helyszín megválasztása 

 

A növénytermesztés tantárgy elméleti oktatásának optimális helyszíne a jól felszerelt, ingergazdagon 

berendezett szaktanterem. A meglévő szaktantermek és a hozzájuk csatlakozó szertárak 

felszereltsége, a szemléltetőanyag-gyártás megszűnése miatt, a 80’-as éveket tükrözi. A kivetítő 

rendszerek általános elterjedése ezt az elavultságot csak részben képes pótolni, a tangazdaság 

kisparcellás faj- és fajtabemutatói azonban hatékonyan támogathatják az elméleti oktatást a gyakorlati 

(nemcsak határszemlés) foglalkozások keretében.  

 

Technikai előkészítés 

 

A tantárgy oktatásában leghatékonyabban alkalmazható módszerek (megfigyelés, kísérlet) nagy 

szemléltetőeszköz-hátteret igényelnek. Az élő növények bemutatásának lehetőségei a 

tangazdaságokban adottak (a téli hónapok kivételével), tudatos gyakorlati koncentrációs 

törekvésekkel fokozható az ismeretek rögzítése. A tangazdasági gyakorlatokon fedett szabadtéri 

tanterem, mérő- és analitikai eszközök, internetkapcsolat biztosítása szükséges feltétele az 

érdeklődést felkeltő, hatékony oktatásnak. 

 

A tanulók előkészítése 

 

A megfelelő motiváció, a komplex, környezetet előtérbe helyező, összefüggések megértésére 

ösztönző látásmód a tanulók előkészítésének alapja. A gyakorlati képzésben az elméleti oktatásban 

tanultak alkalmazása megerősítése és a munkára nevelés a szakma megszerettetése a legfőbb cél. 

Ezt kifogástalanul előkészített és levezetett gyakorlatok képesek csak szolgálni, elérni azt, hogy a 

tanulók a gyakorlati képzést hasznos és játékos tanulásként éljék meg, ahogyan az a hatékony 

nyugat-európai képzésekben megfigyelhető. 

 

 

Felhasznált irodalmak 

 

1. Balogh L. (1987): Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. Tankönyvkiadó, Budapest 

2. Pólya Gy. (1971): A gondolkodás iskolája. Gondolat Kiadó, Budapest. 

3. Daruka M., Pfister É. (2015): Általános tanításmódszertan tanári szakos hallgatók részére 

Kézirat BCE Tanárképző Központ, Budapest. 

4. Szakképzési kerettanterv, Szakmai és vizsgáztatási követelmények az 54 621 02 

Mezőgazdasági technikus és a 34 621 01 Gazda szakképesítéshez 
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Internetes forrás 

 

5. mek.niif.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0026/balogh_pedpszich0026.html (Utolsó 

megtekintés: 2015.02.24.) 
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A FEJEZETHEZ KAPCSOLÓDÓ DIGITÁLIS MELLÉKLETEK ANYAGA 

 

1. MELLÉKLET 

 

A Szántóföldi növénytermesztés megnevezésű, 11053-12 azonosító számú  

szakmai követelménymodul tartalma 

 

Feladatprofil:  

Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt  

Támogatást igényel  

Meteorológiai méréseket, számításokat végez  

Talajművelést végez  

Vetést, ültetést végez  

Talajmintát vesz  

Talaj- és magvizsgálatot végez  

Talajvédelmi munkát végez  

Talajjavítást végez  

Tápanyag-ellátást végez  

Károsítók ellen védekezik  

Növényápolást végez   

Termésbecslést végez  

Betakarítja a termést  

Elsődleges terménykezelést és tárolást végez  

Termények tartósítását végzi  

Takarmány- és trágyakészletet mér fel  

Növénytermesztési munkák adminisztrációját végzi  

Szántóföldi növények vetőmagtermesztését végzi  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez  

Környezetkímélő gazdálkodást folytat  

Növénytermesztési munkákat tervez és szervez  

 

Szakmai kompetenciák:  

Agrometeorológia, meteorológiai mérések és értékelések  

A talaj kialakulása  

A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai  

A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek és az eredmények értékelése  

Talajrendszertan, talajtípusok  

Talajjavítás (savanyú, szikes, homoktalajok javítása)  

Talajvédelem: erózió és defláció  

Tápanyag-ellátás  

Talajművelés (talajművelő eszközök munkája, talajművelési rendszerek)  

Talajhasználat  

Szaporítás, vetőmagtermesztés, vetőmagvizsgálat  

Vetés, ültetés  

Növényápolás  

Termények betakarítása, tartósítása, tárolása  

Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) felépítése, fenológiája, igényei  

és termesztése  

Gyökér- és gumós növények (cukorrépa, burgonya) felépítése, fenológiája,  

igényei és termesztése  

Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) felépítése, fenológiája, igényei és  

termesztése  
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Ipari növények (napraforgó, repce) felépítése, fenológiája, igényei és  

termesztése  

Szálas takarmánynövények (lucerna, vöröshere, takarmánykeverékek)  

felépítése, fenológiája, igényei és termesztése  

Gyepgazdálkodás  

Növénytermesztési munkák adminisztrációja  

Növénytermesztés védett és érzékeny természeti területeken  

A növénytermesztés és agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendszere  

A növénytermesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei  

A növénytermesztési munkák tervezése, szervezése  

 

Szakmai készségek:  

Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség  

Szakmai nyelvű beszédkészség  

 

Személyes kompetenciák:  

Önállóság  

Döntésképesség  

Pontosság  

 

Társas kompetenciák:  

Határozottság  

Tömör fogalmazás készsége  

 

Módszerkompetenciák:  

Rendszerekben való gondolkodás  

Lényegfelismerés (lényeglátás)  

Módszeres munkavégzés 
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2. MELLÉKLET 

 

A Szántóföldi növénytermesztés megnevezésű, 11053-12 azonosító számú 

szakmai követelménymodul SZVK szerinti Eszköz és felszerelésjegyzéke 

 

Meteorológiai mérőeszközök  

Laboratóriumi eszközök, anyagok, vegyszerek mag- és talajvizsgálathoz  

Talaj- és mag- és takarmány-mintavétel eszközei  

Kézi szerszámok (ásó, kapa, gereblye, metszőolló, fűrész, sarló, kasza, stb.)  

Növényvédelmi eszközök, anyagok  

Szántóföldi univerzális traktor és pótkocsi  

Gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok  

Kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, anyagai  

Talajművelés munkagépei (eke, kombinátor, kultivátor, szerves- és műtrágyaszóró gép,  

szárzúzó, talajmaró, tárcsa, különböző típusú boronák és hengerek, lazító, simító)  

Vetőmag, oltvány, palánta  

Mechanikus és pneumatikus vetőgép  

Ültető/palántázógép  

Öntözőberendezés  

A gyakorlati tételeknek megfelelő növényi kultúrák  

Fűkasza, rendsodró  

Háti-, szántóföldi és kertészeti permetezőgép  

Arató-, cséplőgép  

Silózógép  

Bálázógép és/vagy fóliázó gép  

Mérleg, hídmérleg  

Terménytárolás és kezelés gépei, eszközei, anyagai  

Támrendszer ültetvények létesítéséhez  

Földterület a gépbeállítási és gépüzemelési gyakorlathoz  

Szarvasmarha, ló, juh, sertés, baromfi istállója állatokkal és műszaki felszereléssel  

Legelő, karám és berendezései  

Tisztítás, fertőtlenítés eszközei, anyagai  

Állatápolás, elletés/fiaztatás, egyedi megjelölés eszközei, anyagai  

Állatgyógyászat alapvető eszközei, anyagai  

Fejés és tejkezelés gépei  

Tojáskezelés eszközei, gépei, anyagai  

Takarmányozás eszközei, gépei, anyagai  

Takarmánytárolás eszközei, gépei, anyagai, helyszíne  

Trágyakihordás eszközei  

Trágyatároló tér  

Gyümölcsös  

Szőlőültetvény  

Zöldségeskert növényekkel  

Zárt termesztő berendezés  

Növényvédő szer-, műtrágya-, anyag- és eszközraktár  

Irodahelyiség, irodai anyagok és eszközök (számítógép, nyomtató, fénymásoló,  

szkenner, telefon, fax, stb.)  

Internetelérés és szoftverek  

Bizonylatok, gépkönyvek, nyilvántartások  

Szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, stb.) 
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8. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

Szerző: Maknics Zoltán 
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8.1. Bevezető 

Az agrár-, ezen belül az állattenyésztéssel kapcsolatos képzések sok tekintetben megegyeznek, 

de sok területen eltérnek a többi képzési formától. Az eltérés jelentős része abból adódik, hogy az 

állattenyésztő élő szervezettel, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, ló, és baromfi fajokkal foglalkozik. 

A természeti és biológiai törvények megszabják a tanítás, képzés helyét, idejét. A termőföldhöz, az 

állatokhoz fűződő kapcsolat sajátos motivációt kíván a képzésben résztvevőktől. 

Az állattenyésztéstan módszertani anyag arra vállalkozik, hogy az általános pedagógiai könyv 

szakmódszertanát fejti ki bővebben. Az egyes módszerekre állattenyésztési példával segíti a 

felkészülést.  

Az állattenyésztés tanításának módszertana fejezet a többi szakterület szakmódszertani 

fejezetével együtt alkot szerves egységet, így a felkészülés csak valamennyi elsajátítása után lesz 

eredményes. 

 

8.2. Az állattenyésztés tantárgy sajátosságai 

8.2.1. A tantárgy helyzete a tudományban és az agrárszakképzésben 

A mezőgazdaság az állattenyésztéssel, növénytermesztéssel összefüggő tevékenységek 

összessége. „A termőföldről szóló 1994. évi LV tv. 3. § szerint mezőgazdasági tevékenység: 

növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, 

vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás. Kiegészítő tevékenység: falusi és 

agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a 

mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék 

hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett 

termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás;” 

Az állattenyésztés bonyolult, összetett tudomány, mely elsajátításához alap és alkalmazott 

tudományi ismeretek szükségesek. Ilyen tudomány a matematika, a fizika, a zoológia, a genetika, az 

állategészségtan, az üzemtan, a közgazdaságtan, az anatómia és élettan, a munka- és 

környezetvédelem. Az alkalmazott tudományág gyakorlati tevékenység szempontjából kiemelkedően 

fontos témával foglalkozik, mint például a mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztés. Az 

alkalmazott tudományok általában interdiszciplináris vagy multidiszciplináris jellegűek. 

Jellemző a mezőgazdaságra, hogy a biológiai és éghajlati, talajtani tényezők jelentősen 

meghatározzák a termelést. Alapvető termelőeszköze a föld. 

Az állattenyésztés legfontosabb célja a hús-, tej-, és tojástermelés, valamint a textil-, gyógyszer- és 

bőripar számára fontos nyersanyag biztosítása. 

Az utóbbi években a magyar agrárágazat jelentősen veszített presztízséből, azonban, a magyar 

agrárgazdaság multifunkcionális szerepéből következően a nemzetgazdasági GDP-hez való 

hozzájárulásánál sokkal jelentősebb stratégiai jelentőségű szektora a nemzetgazdaságnak. Az 

ágazatnak jelentős és alapvető szerepe van a kedvező ökológiai adottságok kihasználásában, a vidék 

fejlesztésében és a vidéki lakosság foglalkoztatásában, életminőségének befolyásolásában. A magyar 

agrárium számos hazai fajtával rendelkezik, mely agro-kultúrális örökségünk, megőrzésük és 

fenntartásuk össztársadalmi érdek. 

Ahhoz, hogy az állattenyésztés tantárgy szerepét értelmezni lehessen, tisztázni kell, hogy milyen 

szakképesítésekben fordul elő az állattenyésztés tantárgy. A jelenleg hatályos OKJ szakképesítései 

közül a 14. számú táblázatban szereplő szakképesítések tartalmaznak állattenyésztés tantárgyat. A 

szakképesítések közül a jegyzet szűkös terjedelme miatt a Mezőgazdasági technikus szakképesítés 

állattenyésztés tantárgyaival foglalkozik. A többi szakképesítésben előforduló állattenyésztés speciális 

ismereteket követel, így ezekre nem térünk ki. 

 

14. táblázat: OKJ szakképesítések, melyekben állattenyésztés tantárgy található 
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A szakképesítésért 

felelős miniszter 

A 

szakképesíté-

sért felelős 

minisztérium  

a 2010. évi 

XLII. tv. 

alapján -  

kiegészítő 

információ az 

OKJ 

rendelethez 

35 
62

1 
01 

Állattartó 

szakmunkás 
20 XXXIII 1 év 

480-720 

óra 

N, E, 

TK 

agrárpolitikáért 

felelős miniszter 
FM 

54 
62

1 
01 

Állattenyésztő 

és 

állategészségüg

yi technikus 

20 XXXIII 2 év - N, E 
agrárpolitikáért 

felelős miniszter 
FM 

35 
81

3 
01 Belovagló 20 XXXIII 1 év 

480-720 

óra 

N, E, 

TK 

agrárpolitikáért 

felelős miniszter 
FM 
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TK 
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Hobbiállat-
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-forgalmazó 

20 XXXIII - 
640-960 

óra 
TK 

agrárpolitikáért 

felelős miniszter 
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FM 
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technikus 
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FM 

32 
62

1 
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320-480 

óra 
TK 

agrárpolitikáért 

felelős miniszter 
FM 

 

8.2.2. A tantárgy kapcsolata egyéb tantárgyakkal 

„A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó 

négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések 

közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az 

egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A szakközépiskolában folyó nevelés, a 

képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai előkészítő oktatás szerves egységet 

alkot.” (EMMI, 2012)  
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A Mezőgazdasági technikus szakképesítés 4+1 rendszerben történik. Az első szakaszban 

szakközépiskolai képzésben közismereti tantárgyak mellett ágazati szakmai alapozó képzés is folyik. 

Kötelező érettségi után a 13. évfolyamon szakmai képzés után szerezhető meg a technikus oklevél.  

A tantárgyakat csoportosíthatjuk: közismereti, szakmai alapozó és szakmai tantárgyakra. 

 

Közismereti tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelvek, Matematika, Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, Etika, Fizika, Földrajz, Művészetek, Informatika, Testnevelés és sport, 

Osztályfőnöki. 

 

Szakmai előkészítő tantárgyak 

 közismereti, de a szakmai tantárgyakat alapozza: Biológia – egészségtan, Kémia, 

 ágazati alapozás: 11495-12  Takarmányozástan és általános állattenyésztés 

követelménymodulon belül: Állattenyésztés I., Anatómia és élettan I., Takarmányozástan, 

Takarmánynövény-termesztés, Mezőgazdasági alapgyakorlatok, 

 ágazati alapozás:10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok: Gazdálkodási alapismeretek, 

Gazdálkodási alapgyakorlatok. 
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Szakmai tantárgyak 

 11052-12 Gépüzemeltetés és -karbantartási tantárgyak követelménymodul: Géptan, Géptan 

gyakorlat 

 11053-12 Szántóföldi növénytermesztés követelménymodul: Növénytermesztés, 

Növénytermesztés adminisztrációja 

 11054-12 Állattenyésztés és –tartás követelménymodul: Állattenyésztés II., Állattenyésztés 

adminisztrációja, Állattenyésztés gyakorlat 

 11082-12 Kertészeti növénytermesztés: Kertészeti gyakorlat 

 

Az 1. melléklet táblázata foglalja össze a Mezőgazdasági technikus szakképesítés tantárgyait, és 

azok évfolyamonkénti óraszámait. 

8.2.3. A tantárgy sajátosságai 

Az állattenyésztés tárgya az élő állat, a velük való foglalkozás, a tevékenységek jelentős része az 

élő szervezet létfeltételeinek alakítása. Ezért a környezetnek, a környezet hatásának is kiemelkedő 

szerepe van a tantárgyban. 

Az állattenyésztés termelési folyamatainak jellemzői: 

 a munka tárgya az élő szervezet, az állat (szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés és a 

különböző baromfifajok);  

 a műveletek sorrendjét a biológia törvényszerűségei határozzák meg, a sorrend általában 

nem cserélhető fel (pl. ivarérettség, tenyészérettség, ivarzás, termékenyítés, vemhesség, 

ellés); 

 az egyes állatfajok hasznosításánál vannak az év során naponta azonos feladatok (pl. etetés, 

itatás, almozás, terméknyerés-fejés) és vannak időszakosan elvégzendő feladatok (pl. 

fertőtlenítés, termékenyítés, elletés); 

 a munka eszköze az állattenyésztésben alkalmazott kézi eszközök, szerszámok, gépek, 

berendezések; 

 a munka egy része istállóban, zárt helyen történik, azonban a munkakörnyezet szennyezett; 

 az energia felhasználása az anyagmozgatás, a terméknyerés, az etetés, az itatás, a 

trágyaeltávolítás gépei üzemeltetésénél történik; 

 a munkaerő a szakmai ismeretekkel rendelkező szakember, a munka eszközét használja, 

működteti összhangban az állatok biológiai igényével. 

 

A tantárgy sikeres és hatékony elsajátításának és a szakma eredményes művelésének feltétele az 

állatszeretet, a kitartás, a pontosság, a lelkiismeretesség, ezen a kompetenciák mindegyike sajnos 

nem szerepel a kerettantervben.  

Az állattenyésztés tantárgy két részre bontható. Az ágazati alapozás a mezőgazdasági technikus 

szakképesítésnél (anatómia és élettan, általános állattenyésztés, általános takarmányozástan, 

általános állategészségtan) segíti megérteni az állattenyésztés bonyolult tudományát. Az alapozó 

tantárgyak tanításának mindenképpen meg kell előznie a részletes szaktantárgyak tanítását.  

A részletes állattenyésztés (szarvasmarha, juh, sertés, ló és baromfi) pedig a konkrét feladatok 

megértéséhez, elvégzéséhez ad támpontot.  

Állattenyésztésen belül a legnagyobb óraszámban a szarvasmarha-, a sertés- valamint a 

baromfitenyésztést tanulják, majd ennél valamivel kisebb terjedelemben a juhtenyésztést és a 

lótenyésztést.  A 2. melléklet tartalmazza a témánkénti óraszámot. 

 

8.3. A tantárgy tanításának célja és kimeneti követelményei 

8.3.1. Általános célok 
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A mezőgazdasági technikus szakképesítés szakmai alapozás tantárgyainak tanítási céljai az 

(SZVK) szerint: 

„Olyan korszerű állattenyésztési alapismeretek nyújtása, amelyek egyrészt alkalmasak a 

mezőgazdasági szakközépiskola ágazatban tanulmányaikat végző tanulók érdeklődését felkelteni az 

állattenyésztés iránt, másrészt szilárd alapokat jelentenek az egyes állatfajok speciális tenyésztési 

ismereteinek elsajátításához. Az érdeklődés folyamatos fenntartása és az elsajátított alapismeretek 

alkalmazása érdekében kerül feldolgozásra a 12. évfolyamon a lótenyésztési témakör, valamint a jó 

minőségű tej előállítása érdekében a tejgazdaságtan.” 

A mezőgazdasági technikus szakképesítés szakmai tantárgyainak tanítási céljai az SZVK szerint: 

„Olyan korszerű állattenyésztési ismeretek nyújtása, amelyek a középfokú szakképzettséget 

igénylő irányító és végrehajtó munkakörök ellátását biztosítják a szarvasmarha-, a juh-, a sertés-, a 

baromfi- (tyúk, pulyka, lúd, kacsa) tenyésztő gazdaságokban. Az állati termék előállítás élettani, 

biológiai és állattenyésztési hátterének megismerése és ennek birtokában a piac igényeinek megfelelő 

áru előállítása a gazdaságossági szempontok figyelembevételével”. 

 

8.3.2. Tanítási-tanulási célok és feladatok 

A tanítási-tanulási folyamat céljait három területre oszthatjuk: nevelési-, oktatási-, és képzési 

területre. Ezek szétválasztása nehéz, mert minden oktatási cél megvalósítása egyben bizonyos 

nevelési, képzési célok megvalósítását is eredményezi és viszont. A három célrendszer együtt 

irányítja a pedagógiai folyamatot.  

Nevelési célon a társadalmi beilleszkedéshez, a mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztő 

tevékenységhez nélkülözhetetlen pszichés tulajdonságok kialakítását, fejlesztését értjük.  

„Oktatási és képzési célon a konkrét tartalomhoz közvetlenül kapcsolódó pszichikus folyamatok, 

tulajdonságok valamely rendszerének kialakítását, illetve fejlesztését értjük.” 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet 3. § (1) a következőképpen fogalmaz:   

„Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségi 

területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. Az (5) és a (6) 

bekezdésben található: A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az 

iskolai alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a 

pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az 

ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. 

A szakiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai alapműveltség megerősítése mellett a gazdaság, 

a szakképzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítésre és segíti a társadalmi 

különbségekből adódó hátrányok leküzdését a NAT szakiskolai feladatokra vonatkozó fejlesztési 

feladatainak teljesítésével, az egyedi foglalkozást igénylő egyedi szükségletekhez igazodó 

tanulásszervezési módszerekkel.” (Nemzeti Alaptanterv, 2012) 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1. §. (7) bekezdése szerint: Az iskolai 

rendszerű szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára történő felkészítésen kívül az életben 

való sikeres boldogulásra történő felkészítés és a tanuló életkori sajátosságához igazodó nevelés is. 

(A szakképzésről szóló törvény, 2011) 

8.3.3. A kimeneti követelmények és szabályozásuk 

A követelmény a képzésben résztvevőktől az elvárt tudás. A követelmények a célok és a tanulási 

eredmények között biztosítják az eredmények kívánatos megfelelését. A követelményekből 

közvetlenül és operatív módon következtethetjük ki a tanulásszervezés feladatait és módszereit. 

Az SZVK szerint a mezőgazdasági technikus munkaterülete: „növénytermesztési, állattenyésztési, 

kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez 

és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és 

állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek 



 

219 
 

megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá 

enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek”. 

Kimeneti követelményt az SZVK fogalmazza meg. A képzés végén a tanuló legyen képes a 

fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni. Az állattenyésztéshez 

kapcsolódó követelmények még: 

 piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását, 

 környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni, 

 a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni, 

 a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni, 

 mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni, 

 mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni. 

Kimeneti követelmény a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez igazodó személyiségében 

bekövetkezett változások, ismeretek, készségek, képességek, magatartásformák kialakítása. 
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8.3.4. A követelmények és a célok kapcsolata 

Minden feladat elsajátításához olyan célokat kell kitűzni, amely tartalmazzák azokat a 

tevékenységeket, amelyeket elvárunk a tanulóktól a sikeres teljesítés érdekében. 

Teljesítmény-célkitűzések: Az egész feladatra, kompetenciára vonatkoznak, pontosan 

meghatározzák, milyen tevékenységekre legyenek képesek a tanulmányok végére (kimeneti célok). 

Például: legyenek képesek a sertéstenyésztés feladatait elvégezni. 

Rész-célkitűzések: A teljesítmény eléréséhez vezetnek, elősegítik annak megvalósítását. Az 

oktatásra kerülő feladat lépéseinek didaktikai csoportosítását jelentik. Például: legyenek képesek az 

újszülött malacokat szakszerűen ellátni (köldökcsonk kezelése, fog lecsípése, farok csonkítása). 

8.3.5. Kompetencia alapú képzés a tárgy oktatásában 

A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek 

összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. 

A kompetencia alapú oktatás célja, hogy áttevődjön a hangsúly a hagyományosan frontális, 

zömmel lexikális ismeretközlő, tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, 

készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki 

képessé az egész életen át tartó tanulásra.   

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a tanulók a mindennapi életben hasznosítható tudással 

rendelkezzenek. „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az 

alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (Daruka és Pfister, 2015) 

A kompetenciák meghatározására a kiválasztott munkakörben eredményesen teljesítő dolgozó 

feladatainak meghatározása, elemzése feladatcsoportokhoz rendelve történt. 

Tartalmazza a dolgozótól elvárt magatartásformákat, szükséges eszközöket, berendezéseket és a 

szakma jövőbeli tendenciáit. 

A fázis eredménye a DACUM-tábla, amely az alapja a további fejlesztő munkának. 

(A DACUM egy Kanadában kifejlesztett analitikus munkakör-elemzési módszer) 

DACUM táblát mutat be a 3. melléklet. 

A 11495-12 azonosító számú, Takarmányozástan és általános állattenyésztés megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák a kerettantervben találhatók (4. melléklet). 

 

8.4. A tantárgy tananyaga 

8.4.1. A tananyag sajátosságai, tantárgyi kapcsolatai, koncentrációs lehetőségek 

Az állattenyésztés tantárgy a mezőgazdasági technikus képzés egyik fő tantárgya. Mivel a 

mezőgazdasági technikusnak a tevékenységi körébe nem csak az állattenyésztés tartozik, ezért 

természetesen több követelménymodul rendszere adja a képzés egészét. A mezőgazdasági technikus 

képzés követelménymoduljait a 2. melléklet tartalmazza. 

A 11495-12 Takarmányozástan és általános állattenyésztés követelménymodul főbb tartalmi 

témakörei a klasszikus általános állattenyésztés témái, melyek nem konkrét állatfajra vonatkozó, 

hanem általános ismereteket tartalmaz. Ezek az Állattenyésztés I. tantárgy témakörei: 

– alapfogalmak,  

– gazdasági állatok rendszerezése, 

– külső és belső értékmérő tulajdonságok, 

– örökléstani alapfogalmak, 

– gazdasági állatok szaporítása, 

– gazdasági állatok nemesítése, 

– állattartási alapismeretek (elhelyezés, gondozás). 
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11054-12 Állattenyésztés és -tartás követelménymodul főbb tartalmi témakörei a klasszikus 

részletes állattenyésztés témái, melyek állatfajonként, fajtánként konkrét technológiai ismereteket 

tartalmaz.  

A ló, a szarvasmarha, juh, sertés, baromfi tenyésztése témakörének felépítése az adott állatfajra 

vonatkozóan: 

– állatfaj jelentősége, háziasítása, elnevezései, 

– külső testalakulás, 

– belső értékmérő tulajdonságok, 

– típusok, fajták, hibridek jellemzői, 

– nemesítés, 

– szaporítás, 

– felnevelés, 

– termelő állat tartástechnológiája (pl. tej, hús). 

8.4.2. A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése 

A Nemzeti alaptantervre épülő központi dokumentumok a kerettantervek. A kerettantervek a 

közoktatás tartalmi elemeinek központi szabályozását, egységét biztosítják. (EMMI, 2012) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyakat és témakörök óraszámát évfolyamonként 

a 2. melléklet tartalmazza. 

A táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került (EMMI, 2012). A fennmaradó 10 %-os az 

iskola szakmai programjában határozzák meg. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig 

ajánlás. 

 



 

222 
 

8.5. A tanítási-tanulási folyamat általános törvényszerűségeinek érvényesülése és lehetőségei 

a tantárgy tanításában 

8.5.1. A folyamatban ható tényezők: célok és követelmények, tartalom, módszerek, eszközök, 

munkaformák 

Az oktatási folyamatban különböző didaktikai feladatokat valósítunk meg. Ezek között vannak 

gyakran, vagy szinte minden órán alkalmazott feladatok, ilyen pl. a célkitűzés, az új ismeret 

feldolgozása, a megszilárdítás, az alkalmazás, az ellenőrzés. A didaktikai feladatok egy része 

esetleges, mint például az előkészítés, értékelés. 

8.5.2. Didaktikai feladatok a tantárgy tanításában-tanulásában 

A célkitűzés, motiváció lehetőségei, tárgyi specialitásai 

A pedagógus feladata, hogy az eltérő tanulási sajátosságokkal, személyiségjegyekkel, célokkal 

rendelkező tanulókat a nekik megfelelő eljárásokkal tanulásra késztesse. A célkitűzés azt jelenti, hogy 

az egyén tudja, mit kell tenni, hogy elérje azt - és meg is teszi azt. (Daruka és Pfister, 2015) 

Általában a tanulási motiváción a tanár erre irányuló pedagógia eljárásait értjük. A tanulás 

motívumainak pedig a tanulókban meglévő, eltérő forrásból származó indítékoknak azon együttesét 

tartjuk, amelyek a diákokat a tanulásra ösztönzik és optimális esetben a tanulás végéig fenntartják ezt 

az állapotot. 

A célkitűzés, a motiváció típusai (Dely és mts., 1976) : 

– egyszerű bejelentés – kevésbé hatékony, pl. „A mai órán a faj és a fajta fogalmáról lesz 

szó”; 

– problémaszerű célkitűzés, érdeklődés felkeltése, pl. termelési eredmények 

összehasonlítása, tangazdasági eredmények összehasonlítása …, a belső értékmérő 

tulajdonságok, a termelőképesség, takarmányértékesítő képesség témakörének 

bevezetésére („Mi lehet az oka az ivarzás elmaradásának?”); 

– hiányérzet kialakítása –feladat felvázolása során a tanulók ismeret hiányában nem tudják 

a választ; 

– részletkérdések felsorolása, hasonló a bejelentéshez (pl. „a mai órán a medence, az 

elülső és a hátulsó végtag tájékairól lesz szó”); 

– főbb tevékenység összekapcsolásával motiválás (pl. a borjúnevelés összekapcsolása a 

takarmányismerettel); 

– ismereteket hol tudják alkalmazni – ezért kell ismerni a testtájakat, mert pl. a mar tájéka 

testméret felvételének helye, vagy a nyergelésnél fontos. 
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Az új ismeretek feldolgozásával kapcsolatos didaktikai feladatok 

Az új ismeretek megszerezhetők érzékleti (konkrét) illetve fogalmi (absztrakt) szinten (Gordos, 

1963). A megismerés történhet az egyestől haladva az általánosig. Ilyenkor a következő lépések 

zajlanak le: indukciós anyag közlése, elemzés, általánosítás. 

Induktív tanulási stratégia esetén a tanulókat alapvető élményekhez, tapasztalatokhoz, 

érzékletekhez juttatjuk. Az indukciós anyag az ismeretszerzés kiindulási alapja. 

Módjai (Dely és mts., 1976): 

 valóság bemutatása – tangazdaságban, élő állaton az egyes testtájak bemutatása, vagy a 

testméretek felvétele élő állaton (3. ábra);  

 segédeszközön történő bemutatás, pl. csontvázon (4. ábra), faliképen történő bemutatás; 

 manuális tevékenység, pl. tanulók végzik a testméret felvételét, vagy takarmány ismeretnél 

gabonamagvakat válogatnak szét;  

 emlékkép előzőleg tapasztaltak felidézése, pl. „Soroljátok fel, hogy a tangazdaságban milyen 

takarmányokat kaptak a hízó sertések!”; 

 képzeleti kép, pl. mondják el a testméretek felvételének mozzanatait;  

 ismeret, pl. a szarvasmarha tenyésztésben tanultak felidézése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Indukciós anyag nyújtásának módszerei: bemutatás, megfigyelés, gyakorlás, utasítás, közlés, 

beszélgetés, magyarázat. 

Analízis: az egészet részekre bontjuk, hogy az egész működését megértsék. A mozgás 

szervrendszerének tanításakor az elülső láb részeinek ismerete szükséges, hogy a mozgás 

szerveinek működését megértsék. 

A szintézis esetén a mozgás szervrendszerének ismerete szükséges a különböző járásmódok 

megértéséhez. 

 

Az ismeretszerzés deduktív menete: 

Általában a részletes állattenyésztés tanításánál alkalmazzuk. A tanulóknak ekkorra már elég sok 

szakmai ismerettel, tapasztalattal kell rendelkezniük. Ez a módszer rövidebb, felgyorsítható a tanítás, 

tanulás folyamata – pl. értékmérő tulajdonságok tanításánál. 

– A mennyiségi tulajdonságok örökölhetőségének mértékét a h
2
-értékkel fejezzük ki. 

– Változott-e a szaporaság a ló esetén a háziasítás óta (egyet ellő)? 

– A szaporaság rosszul öröklődő tulajdonság. 

 

Az ismeretek megszilárdítása (rendszerezés, ismétlés) 

Az ismeretszerzés célja a teljesítményképes tudás. Új ismeret feldolgozása, megértése mellett 

gondoskodni kell a tartós emlékezetbe vésésről, hogy azok bármikor felhasználhatók, mozgósíthatók 

legyenek. (Daruka és Pfister, 2015) 

4. ábra: Csontok felismerése csontvázon.                                     

(Fotó: Maknics Z.) 
3. ábra. Testméretek felvétele élő állaton. 

Szárkörméret mérése szalaggal. (Fotó: Maknics Z.) 
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A rendszerek kialakulása egy-egy tanítási órán úgy történhet, hogy meghatározott módszerekkel 

lehetővé tesszük, hogy a tanulók felidézzék mindazokat az ismereteket, melyek az új anyag 

megértéséhez szükségesek, az új ismeret ily módon kapcsolódhat a meglévő ismeretekhez, a 

megértett újat a már meglévő ismeretek rendszerébe beillesztik. Ebben az értelemben a rendszerezés 

valamely új anyag feldolgozásának mintegy a mellékterméke. Ilyen értelemben beszélhetünk 

’elsődleges rendszerezésről’, ’elsődleges rögzítésről’ (Daruka és Pfister, 2015). A testtájak tanításánál 

a fej, a törzs, a végtagok után elsődleges rögzítés történik. Az új ismeretek feldolgozása során, ha a 

tanár gyakran a régebbi ismeretekre épít, akkor az elsajátított ismereteket megszilárdítja, pl. küllemi 

bírálatnál a testtájak felelevenítése. Rögzítés: új ismeretek feldolgozásakor, pl. külső értékmérő 

tulajdonságok után elsődleges rögzítés, a belső értékmérő tulajdonságok után befejező rögzítésre 

kerül sor, ami egy fejezet zárásakor történhet, de lehet a félév, év végén záró rögzítés is. 

A rögzítés fajtái:  

– ismétlés, pl. a sertés elválasztásakor hivatkozunk a már tanult borjú elválasztására, ekkor 

ennek a résznek az ismétlése történik, 

– rendszerezés, pl. a tenyésztési eljárások rendszerbe foglalása: Fajtatiszta tenyésztés és 

keresztezés típusai (5. ábra), 

– rendszerbe illesztés, pl. a növekedés és fejlődés, hústermelő képesség fogalmának 

felhasználása a szarvasmarha-tenyésztésben, az egyes fajtáknál (6. ábra). 
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5 ábra. Tenyésztési eljárások rendszere. (készítette: Gulyás László) 

6. ábra A hizodalmassági típusok. Hústermelő kapacitás (k) = intenzitás (i) x időtartam (t). I.:  

Charolais: nagyon jó hústermelő, nagytestű fajta; II.:  Hereford: jó hústermelő, de kisebb 

tömegű; III.: Magyar szürke: alacsony testtömeg-gyarapodás, extenzív, őshonos fajta; IV.: 

Angus: hústermelése kevés, kicsi a testtömeg gyarapodása. 
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Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos didaktikai feladatok 

Az alkalmazásnak azt a formáját, amikor a tanulók 

az elsajátított előzetes ismereteiket és tevékenységi 

formáikat azonos feltételek mellett azonos feladat 

megoldására használják, reproduktív alkalmazásnak 

(gyakorlásnak) nevezzük és általában a tanulók 

készségeinek kialakulását eredményezi. A készség 

nem más, mint a cselekvés (és tevékenység) 

automatizált eleme, amely a tudat közvetlen 

ellenőrzése nélkül funkcionál. (Daruka és Pfister, 

2014) 

 

 

 

Az ismeretek alkalmazása teszi lehetővé a felismerést, a jártasságok, készségek kialakulását 

(l. pl. 7. ábra feladatát). Más típusú felismerő feladat pl.: „Az eszközök közül válogassa ki az ellés 

eszközeit!” 

Ismeret: a fejés mozzanatai; a gyakorlástól függ, hogy jártasság, készég szintjén képes-e 

elvégezni. 

Az alkalmazás másik típusát, amikor a tanulók az előzetes tudásukat új, eddig még nem ismert 

feladat, probléma megoldására használják, produktív (alkotó) alkalmazásnak hívjuk és a tanulók 

jártasságainak kialakulásához, fejlődéséhez járul hozzá. Pl.: takarmányadag összeállítása 550 kg 

testtömegű, 25 kg 4 % zsírtartalmú tejet termelő tehéncsoport részére istállózott tartás esetén. A 

tanulók már ismerik a takarmányok táplálóanyag-tartalmát, az állat szükségletét, ez alapján kell 

összeállítani a napi takarmányadagot. 

 

A tanulók munkájának ellenőrzése és értékelése 

Az oktatási folyamatban rendszeresen visszatérő didaktikai feladat az ellenőrzés, értékelés.  

Ellenőrzés módjai (Dely és mts., 1976): 

– megfigyelés, tanórán tanulói teljesítmény megfigyelése, 

– szóbeli ellenőrzés, felelés, mely lehet beszélgetés, konkrét kérdésekre adandó válasz, 

– írásbeli ellenőrzés lehet nyílt és zárt kérdésekre adandó írásbeli válasz. Lehet 

röpdolgozat, témazáró dolgozat, szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége. 

 

Az értékelés módjai 

 

Az értékelés három alapvető típusát különböztethetjük meg: a diagnosztikus, a folyamatos és a 

szummatív, összegező értékelést (Daruka és Pfister, 2015). (5. melléklet feladatlapok) 

 

Diagnosztikus értékelés 

A diagnosztikus értékelés általában egy-egy tematikus egység, egy-egy óra elején, új tantárgy, 

illetve új osztály tanítása esetén fordul elő leggyakrabban. Alapvető célja az induló állapot felmérése, 

megismerése. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyek azok az ismeretek, tapasztalatok, 

amelyekre a témakör feldolgozása során építhetünk az adott csoportban. 

 

Folyamatos értékelés 

A formatív értékelés funkciójánál fogva a tanulási-tanítási folyamatot magát támogatja, segíti, ezért 

itt sem érdemes olyan számszerűsített értékelést adnunk, amely minősít. Az értékelés itt inkább arról 

szól, hogy a tanuló önmagához képest mennyit fejlődött, milyen további lehetőségei vannak az adott 

tanulási-tanítási folyamatban 

 

7. ábra. Felismerő feladat. Nevezd meg a 

számokkal megjelölt testtájékokat! 
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Összegező értékelés 

Ez a típus minősítő értékelés. Többféle funkciót tölt be. Alkalmazására általában a tanítási-tanulási 

folyamat egy-egy szakaszának lezárásakor kerül sor. A minősítés kifejezi, hogy adott tanuló 

mennyiben, milyen szinten tesz eleget a követelményeknek. 

 

Rendszer szintű értékelés 

Az Általános módszertani anyag (Daruka és Pfister, 2015) „Rendszer szintű külső és belső 

értékelések” c. fejezete foglalkozik részletesen ezzel a témával. 

 

 

8.5.3. Módszerek, megválasztásukat befolyásoló tényezők a tantárgy oktatásában 

A módszer valamely cél elérésére alkalmazott pedagógiai eljárás. 

Módszerek (Dely és mts., 1976): 

– közlés (pl. indukciós anyag közlése): a kézből való pároztatás azt jelenti, hogy az ivarzó 

nőstényt egy előre kijelölt hím állattal fedeztetik. (ismert időben, ismert hím fedez ismert 

nőstényt); 

– beszélgetés indukciós anyag után („Mi lehet az előnye és a hátránya a vad 

pároztatásnak?”) tanár irányítása szükséges a téma feldolgozásához; 

– elbeszélés, leírás: „A szénakészítés finn nyárson, hegyvidéken úgy készül, hogy az 

előfonnyasztott zöldtakarmányt állványokon szárítják tovább, így kisebb veszteséggel 

történhet a szárítás, mint renden (a csapadék kisebb kárt okoz)”; 

– magyarázat: „A takarmánnyal felvett energia nem hasznosul teljes egészében az állat 

szervezetében, hanem jelentős része a bélsárral kiürül. Ha a bruttó energiából kivonjuk a 

bélsár energiáját, az emészthető energiát (DE digesztibilis energia) kapjuk”; 

– előadás: elsősorban tanár, de felkészülés után tanuló is tarthat; hosszabb terjedelmű, 

megszakítás nélküli egy-egy témával foglalkozik („Magyar tarka szarvasmarhafajta 

kialakulása”); 

– bemutatás (pl. egy fajta bemutatása): élő állaton, készítményen, preparátum 

segítségével is lehetséges; 

– megfigyelés és bemutatás pl. naposi szolgálat előre kiadott megfigyelési szempontjai; 

– könyvből való tanulás, tanórai magyarázat, táblavázlat, füzet. Tankönyvben tananyag, 

de a törzsanyagon kívüli érdekességek is lehetnek (pl. 7. melléklet); 

– gyakorlás jártasságok, készségek kialakítására (pl. gabona magvak felismerése); 

– összefüggő felelet 3-5 perc folyamatos gondolkodásra késztet. A tapasztalat, hogy egyre 

több idő szükséges a szóbeli feleletre. 

 

A módszerek csoportosítása az általános módszertani füzet megfelelő fejezetében megtalálható. 

A kerettanterv és az SZVK ajánlása a módszerekre a 6. mellékletben találhatók meg. 

8.5.4. Az eszközök szerepe a szakmai ismeretek és készségek megszerzésében 

Az ismeretek, jártasságok, készségek akkor alakíthatók ki, ha a valóság bemutatása mellett, 

használjuk a megismerési folyamat eredményesebbé tételéhez az oktatási eszközöket. Az oktatási 

folyamatban használható eszközök, információt közölnek, tárolnak, rögzítenek. 

Absztrakt fogalmi közlés eszköze: tankönyv. (7. melléklet) 

Vizuálisan ható eszközök kép, grafikon, táblázat, gyűjtemény, rajz –pl. lábállások 

Audió-vizuálisan ható eszköz: CD, videó (7. melléklet) 

8.5.5. Tanulásszervezési eljárások  

Hagyományos tanulásszervezési eljárások – frontális munka, csoportmunka, egyéni munka 
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Frontális munka 

Napjainkban még mindig a leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési eljárás a frontális 

osztálymunka. 

A frontális osztálymunka osztály, tantárgy, tanóra keretén belül történő tanulásszervezési módszer. 

Az iskolai rendszerű szakképzés alapvető szervezeti kerete, az azonos életkorú, hasonló 

fejlettségű tanulókból kialakított osztály.  

A szakképzés szakmai elméleti oktatásának a tanulás-tanítás tartalma szerinti szervezeti formája a 

tantárgy, melyek tantárgyi rendszert alkotnak. 

A szakmai elméleti képzés tanórai rendszerben történik, mely az oktatási (tanév) időtartamban 

meghatározott alapvető szervezeti forma. A tanítási órán meghatározott didaktikai feladatokat 

végzünk. A tanóra ”a képzésnek a megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához szükséges 

elméleti tudás megszerzését biztosító, 45 percet elérő időtartamú egysége” (Törvény a 

felnőttképzésről - Értelmező rendelkezések). 

Frontális osztálymunka esetén a tanulók az állattenyésztés tantárgy elsajátítása érdekében 

ugyanazt a tananyagtartalmat dolgozzák fel a tanár direkt irányításával (az óravázlat példában az 

emlősállatok testtájai témakör feldolgozása irányítottan, a tanár szervezésében történik). (8. 

melléklet)  

A tananyag elsajátítás ütemét a tanító pedagógus határozza meg az átlagos teljesítményt nyújtó 

tanulók üteme szerint, illetve a tantárgy lehetséges éves óraszáma alapján. Hátrány, hogy a gyengébb 

képességű tanuló lemarad a tananyag feldolgozása során, míg a jobb képességű tanuló gyorsabb 

ütemre lenne képes. 

Aktivitást elsődlegesen a pedagógus fejt ki. Tananyagot közöl, kifejt, magyaráz, a tanulók felfogják, 

befogadják és jegyzetelnek. Amikor kérdés hangzik el, mindenki a válaszon gondolkodik (Milyen fő 

részeket különböztetünk meg az állati test tájékain? Fej-törzs, végtagok).  

A frontális munka feltételezi, hogy a tanulók képesek a pedagógus által felvázolt tartalmat abban a 

rendszerben elsajátítani, ahogy azt a tanár eléjük tárja. A hagyományos pedagógiai felfogás szerint ez 

akkor lehetséges, ha a diákok az adott tárgy elsajátítása szempontjából közel azonos előzetes 

ismeretekkel rendelkeznek. 

A frontális osztálymunka esetén egységes tanulási feltételeket kell biztosítani. Ebből következően 

ez a szervezési mód nem alkalmas a tanulók egyéni különbségeinek figyelembevételére. 

Alkalmazási lehetőségei: 

– Hasonló fejlettségű tanulók (homogén tanulócsoportok) esetében. A tapasztalat, hogy iskolai 

végzettség szerint azonos az osztály, de szakmai előismereteik már jelentősen eltérőek. 

Vannak tanulók, akik a családi hátterük miatt már komoly szakmai ismerettel rendelkeznek, és 

olyanok is vannak, akik most ismerkednek az alapfogalmakkal is. 

– Az új ismeretek feldolgozásánál, amikor új fogalmak, törvények és törvényszerűségek, 

egészen új és bonyolult összefüggések megismerése megkívánja ezt a munkaformát.  

– Minden olyan alkalommal, amikor az oktatási folyamatban igen bonyolult összefüggésekről 

van szó, feltétlenül szükséges a tanulók gondolkodási tevékenységének lépésről-lépésre 

történő vezetése, irányítása. Például a szilázs készítés elméleti tanításakor a pH csökkenést 

befolyásoló tényezők esetén a pufferkapacitás fogalmát meg kell magyarázni: Pufferkapacitás 

alatt azt a g-ban kifejezett tejsav-mennyiséget értjük, amely a silózandó takarmány 1 kg-nyi 

szárazanyagának pH-ját 4,0-ra csökkenti 

 

A frontális munka keretében általában olyan módszerek alkalmazhatók, amelyek a pedagógus 

közvetlen irányításával, felügyeletével valósíthatóak meg, ilyen például a tanári előadás, a 

magyarázat, a megbeszélés, a szemléltetés.  

A frontális osztálymunka indokolt, ha a pedagógus személyisége alkalmas arra, hogy úgy tudjon 

előadni, magyarázni, hogy az minden diák számára érthető és motiváló hatású legyen. 

Összességében megállapítható, hogy a frontális osztálymunka akkor alkalmazható valamennyi diák 
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számára a legeredményesebben, ha a tanulók a tanulási jellemzőiket tekintve megegyeznek 

(biztosítható a motiválás, aktivizálás), az összes többi esetben a tanulói különbségeket figyelembe 

vevő szervezési módokat kell alkalmazni. (8. melléklet) 

 

A páros munka 

A páros munka már alkalmasabb a tanulók előzetes tudásának, tanulási jellemzőinek 

figyelembevételére, a tanulók együttműködő párokban való foglalkoztatására (Daruka és Pfister, 

2015).  A párban folyó tanulás lényege, hogy két tanulónak együtt kell működnie valamely ismeret 

elsajátítása, vagy valamely probléma megoldása érdekében.  

Lehet közel azonos szinten álló és különböző szinten álló tanulókat egy párba beosztani. Mindig az 

adott munka határozza meg az összetételt. 

Például új ismeretek szerzése esetén jó, ha 

egy jobb képességű tanuló segíti a gyengébb 

képességű tanulót a kísérletek elvégzésében, a 

tapasztalatok összegyűjtésében és 

megfogalmazásában, illetve a lényeg 

kiemelésében. Ha az ismeretek 

begyakoroltatásáról van szó, akkor szerencsés a 

közel azonos szinten álló tanulókat egy párba 

rakni. Így elkerülhetjük az úgynevezett ’másolási 

gyakorlatot’, amikor a jobb képességű tanuló csak 

lediktálja a gyengébbeknek a feladat megoldását.                                                                      

                                                                                      

Tudunk differenciálni is, hiszen a jó képességű 

tanulókból álló pár erősebb és több feladatot tud 

megoldani, míg a gyengébb képességű 

tanulópárok lassúbb haladási ütemben, több tanári segítséggel pótolni tudják hiányosságaikat, és 

képességeiknek megfelelő problémákat oldanak meg. (Legalább a minimum-követelmények 

teljesítéséig eljutnak.)  A páros munka során a tanulók beleélhetik magukat a társak szerepébe, 

kialakulhat, fejlődhet mindkét fél kommunikációs készsége, továbbá a toleranciára és az 

együttműködésre való hajlam is erősödhet. Az egymásért való felelősségvállalást pedig a tanulópárok 

közös értékelése biztosítja. 

 

A csoportos és az egyéni tanulás témakörével a jegyzet más fejezetei foglalkoznak. 

 

Korszerű tanulásszervezési eljárások, stratégiák  

A problémaközpontú oktatás  

Ennek a tanulásszervezési folyamatnak a központjában a probléma áll (’problem based learning’) 

(Daruka és Pfister, 2015). 

A PBL lényege, meghatározását lásd a Szántóföldi növénytermesztés fejezet megfelelő részében!  

 

Együttműködésen alapuló tanulás – kooperatív technikák 

 

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a 

tanulók intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési képességeinek 

kialakulásában és fejlődésében. A konstruktív tanulási elméletre épül, vagyis az ismeretek elsajátítása 

nem befogadó, hanem alkotó módon történik. A kooperáció nem azt jelenti, hogy a tanulók 

csoportokba rendeződnek és a saját feladatukkal foglalkoznak. A hangsúly a közös munkán, az 

együttműködésen van, ezzel a témával a jegyzet más fejezetei foglalkoznak. 

 

8. ábra. Páros munka takarmányozástan órán 

(Fotó: Maknics Z.) 
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A projektoktatás 

A pedagógiai projektet értelmezhetjük úgy, mint valamely összetett, komplex téma önálló tanulói 

tevékenység általi feldolgozását. (Daruka és Pfister, 2015). A témával a jegyzet más fejezetei 

foglalkoznak. 

8.5.6. A tantárgy gyakorlati oktatása – a munkatanulás 

A szakképzésről szóló törvény értelmező része szerint a szakmai képzés „célja a 

szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak 

a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés 

esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg„ (A szakképzésről szóló törvény, 2011). 

A végzett tanulók képesek legyenek a szakmájukban előforduló munkafolyamatok önálló 

elvégzésére. A gyakorlati oktatásnál alapvető követelmény a tanulók termelési jártasságainak, 

készségeinek kialakítása. (Farkasné és Rakaczkiné, 1999)     

A Mezőgazdasági alapgyakorlatok tantárgy célja a kerettanterv szerint: „az elméletben tanultak 

alapján, olyan gyakorlati alapkompetenciák kialakítása a cél az általános állattenyésztés, a gazdasági 

állatok anatómiája és élettana, egészségvédelme, takarmányozása, valamint a lótenyésztés, 

tejgazdaságtan területén, amelyekkel az érettségizett tanulók alkalmassá válnak a szakképző 

évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítésére és eredményesen kapcsolódhatnak be 

szakirányú felsőfokú tanulmányokba is”. 

Az Állattenyésztés gyakorlata tantárgy célja a kerettanterv szerint: „az elméletben tanultak alapján, 

olyan kompetenciák kialakítása a cél, hogy a végzett technikusok képesek legyenek középszintű 

vezetői feladatok ellátására az állattenyésztés tanult ágazataiban. Alkalmasak legyenek az 

állattenyésztés munkáinak szakszerű elvégzésére, a technológia, a munkafegyelem betartására, az új 

technológiák megismerésére, átvételére, valamint a melléjük beosztott dolgozók szakmai irányítására, 

betanítására.” 

Az oktatási folyamat szervezeti formája a tanóra, melyről már volt szó, és a gyakorlati foglalkozás. 

A gyakorlati foglalkozásokon egy-két didaktikai feladat megvalósítása a cél.  

 

Ezek alapján megkülönböztetünk: 

Új ismeretek és műveletek elsajátítására szolgáló gyakorlat pl. A tyúk-tenyésztojás összegyűjtése, 

válogatása, csomagolása, tárolása. A gyakorlat főbb mozzanatai: 

 a tojásgyűjtés és keltetés céljának, összefüggésének ismertetése; 

 a tenyésztojás jellemzőinek ismertetése, felelevenítése; 

 a tevékenység munkaműveleteinek bemutatása; 

 a tevékenység végrehajtásának ellenőrzése. 

 

Ismeretek és műveletek alkalmazására szolgáló gyakorlat 

 az előző gyakorlat témájának gyakorlása, önálló feladatvégzés, időre, teljesítményre, 

minőségre. 

 

Megszilárdításra szolgáló, rendszerező gyakorlat 

 a tojástermelő állomány tartástechnológiájának feladatai. 

 

Ellenőrző gyakorlat 

 ellenőrző, értékelő gyakorlat. 

 

8.6. A tantárgy tanítási-tanulási folyamatának tervezése és előkészítése  

8.6.1. Felkészülés a tanítási órára – a tervezés szintjei, a felkészülés fázisai (Daruka és Pfister, 

2015) 
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A tanítási-tanulási folyamatban a tanárnak meg kell tervezni, hogy mit, kinek, miért, hogyan, mikor 

tanítson. 

A tanítási-tanulási folyamat tervezése különböző szinteken folyik, részben központi, részben pedig 

helyi szinten. A központi szintű tervezés eredményei törvényekben, rendeletekben, egy-egy adott 

szakma képzési tervében, kerettanterveiben jelennek meg. Ezek a szaktanár számára rögzítettek, 

megadják a helyi tervezés keretfeltételeit. Ez nem jelenti azt, hogy azok egyáltalán nem változnak, 

nem lehet rájuk hatással visszajelzésein keresztül a tanár. Ez a hatás azonban marginális és csak 

hosszú távú. 

Helyi szinten részben maga az oktatási intézmény, részben pedig a szaktanár készít terveket. 

Ezek összeállítása során a tanári részvétel már közvetlen, egyre nagyobb az önállóság. 

A tanár egyéni tervezését meghatározó központi dokumentumok az Általános tanításmódszertan 

fejezetében megtalálhatók, a tanmenet, tematikus terv, óravázlat egy-egy mintája pedig ennek a 

fejezetnek a mellékletében található meg. 

8.6.2. A NAT, a kerettantervek és a helyi tantervek lényege, viszonya 

A 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelete szabályozza a Nemzeti alaptanterv kiadását, bevezetését 

és alkalmazását. 

3. § (1) Az iskolai nevelés, oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségi 

területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. 

(2) A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz 

kapcsolódnak. 

(5) A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai 

alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a 

továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. 

(6) A szakiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai alapműveltség megerősítése mellett a 

gazdaság, a szakképzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítésre és segíti a 

társadalmi különbségekből adódó hátrányok leküzdését a NAT szakiskolai feladatokra vonatkozó 

fejlesztési feladatainak teljesítésével, az egyedi foglalkozást igénylő egyedi szükségletekhez igazodó 

tanulásszervezési módszerekkel. 

A kerettantervek elkészítésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályok közül a 

következőket emelem ki: 

5. § (1) A kerettantervek  

(3) A szakképző iskolák közismereti és szakképzési kerettanterveit úgy kell elkészíteni, hogy 

együttesen alkalmazva biztosítsák az iskolai nevelés-oktatás NAT-ban meghatározott pedagógiai 

tartalmának feldolgozását. 

A Nevelési-oktatási program 6. § 

(1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a NAT-

ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek 

feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, 

amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra 

terjed ki. 

 

Pedagógiai program – Helyi tanterv 

Az oktatási törvény előírja, hogy legyen minden iskolának saját, csak az iskolára vonatkozó és 

annak a sajátosságait használó és kihasználó pedagógiai programja – ennek részeként helyi tanterve, 

amely a pedagógusok, az iskolák szabadságát és önálló, alkotó tevékenységét szolgálja. A 

közoktatási törvény pontosan meghatározza az iskola pedagógiai programjának lényegét, funkcióit, 

összetevőit.  

A pedagógiai program a nevelési-oktatási intézmények szakmai alapdokumentuma, melyet a 

nevelőtestület készít és fogad el és a fenntartó hagy jóvá. Átfogja az iskola működésének minden 
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területét. A helyi sajátosságok, az iskolahasználók igényeinek, elvárásainak figyelembe vételével 

készül, lehetőséget biztosít az intézmény önálló arculatának megteremtésére. Stratégiai program, ami 

hosszabb távra meghatározza a nevelés, a tanulás-tanítás folyamatának helyi pedagógiai elveit, 

gyakorlatát, a tantervi tartalmakat és eszközrendszerét.  

A pedagógiai program, az intézmény tartalmi munkájának egy hosszabb időszakra szólóan 

elkészülő alapdokumentuma, amely lényegében két komplex összetevőből áll: 

 az iskola egész pedagógiai tevékenységének elveit, céljait, "stratégiáját" (irányítási 

koncepcióját), meghatározó nevelési program, 

 az iskola helyi tanterve, amely az iskolai oktatásnak a teljes képzési ciklusra szóló terve.  

8.6.3. A tematikus terv, a tanmenet, az óratervezet és az óravázlat lényege, kapcsolata és példái 

Tanmenet 

A tanmeneteknek nincs kötelezően előírt formai követelménye. Az egyes iskolák meghatározzák, 

hogy milyen formai és tartalmi elvárásoknak kell megfelelni egy elkészült tanmenetnek. (Daruka és 

Pfister, 2014) (9. melléklet) 

 

Tematikus terv 

Az egyéni tervezés következő fázisa a tematikus tervezés. Fontos és hatékony szakasza a 

tervezésnek. A tanmenetnél szükségszerűen részletesebb tervezést jelent. A képzés folyamatából egy 

témakört kiemelve kell megtervezni a pedagógiai, oktatási célokat és feladatokat. A hangsúly itt már a 

tanítási-tanulási folyamat felé tolódik el. A ’hogyan’-ra keressük a választ. (Daruka és Pfister, 2015) 

(10. melléklet) 

 

Óraterv, óravázlat 

Az óravázlat összeállítása során a tematikus tervből célszerű kiindulni. A témakör tervezése során 

már meghatároztuk, hogy milyen óratípusból mennyire van szükség az adott témakör hatékony 

feldolgozásához. Az adott óra, amire az óravázlat aktuálisan készül ennek a folyamatnak egy 

egysége. (Daruka és Pfister, 2015). 

Hagyományosan az óratervekhez érdemes elkészíteni az órai munka eredményeit összegező 

„táblavázlatot” a tanulók számára. Formája a korszerű technikai eszközök alkalmazásakor nem szó 

szerinti táblára írt vázlatot jelent. Készítésének célja kettős: részben az órai munka összefoglalása, 

részben pedig az otthoni tanulás segítése. A táblavázlattal/táblaképpel szemben megfogalmazható 

követelmények a következők: 

A részletes óravázlat tartalmi elemei:  

 iskola, tantárgy, osztály megnevezése;  

 az óra időpontja; 

 nevelési és oktatási célkitűzések;  

 didaktikai feladatok – az óra típusa;  

 fejlesztendő képességek, készségek – követelmények;  

 módszerek;  

 tevékenységi formák;  

 az óra menetének terve az egyes logikai egységekre lebontva, a hozzárendelt időbeosztással.  

 

A benne szereplő elemek:  

 kapcsolódás az előző órához, hogyan tudunk az ott megtanult ismeretekre építeni;  

 házi feladatok ellenőrzése, felmerülő problémák megfogalmazása, megbeszélése;  

 tervezett felelés módja, felelők száma, megnevezése;  
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 az új ismeretek, készségek elsajátítási folyamatához szükséges lépések, döntési lehetőségek 

(az új tartalmi elemeket hogyan építem be a meglévő ismeretek, tapasztalatok rendszerébe) 

alternatívái; 

 a tanultak alkalmazása egyéni és társas formában, a megismerés különböző szintjein;  

 a különböző tevékenységi formáknál a differenciálási lehetőségek kidolgozása; 

 a rész- és átfogó összefoglalások, rendszerezések elhelyezése;  

 hogyan történjen a feldolgozott ismeretek rögzítése (például: mi diktáljuk, írjuk fel a táblára a 

vázlatot, közösen megbeszéljük a tanulókkal a vázlatpontokat, a tanulók önállóan készítik el);  

 visszajelzések ütemezése, az értékelés módja, eszközei; 

 fontosabb feladatok, ábrák kidolgozása; 

 házi feladat kijelölése.  

 

IKT-eszközök használata esetén az óravázlatban szerepeljen, hogy mely anyagrésznél, hogyan, 

milyen célból használjuk. (8. melléklet)  

8.6.4. Az előkészülés szintjei 

A helyszín megválasztása 

Az elméleti tanítás szinte kivétel nélkül tantárgy, tanóra, tanterem szervezésben kerül 

lebonyolításra. A tanterem iskolai adottságtól függően szaktanterem, vagy vegyes hasznosítású lehet. 

Természetesen a szaktanterem motiváló hatása kedvezőbb, illetve a tanítás előkészítése a szertár 

közelsége megkönnyíti az előkészítő munkát. Időt és szervezést igényel a tangazdaságban szervezett 

tanóra, azonban a hatékonysága jobb, mint a tanteremben szervezett hagyományos óráé. 

Technikai előkészítés 

Minden technikai eszközt célszerű alkalmazni, melyek a megismerés folyamatát egyszerűbbé teszi 

és az elsajátítás hatékonyságát növelik. A közvetlen valóság bemutatása az állattenyésztés tantárgy 

esetén megvalósítható, ha a tanórát a tangazdaságban szervezzük, pl. testtájak bemutatása, ivarzás 

jelei stb. A valóság bemutatása helyett a jól felszerelt szertár eszközei a makettek, csontvázak stb., 

melyek elméleti órákon helyettesíthetik a valóságos bemutatást, és így idő takarítható meg. 

 

A tanulók előkészítése 

Az előkészítés, mint didaktikai feladat szinte minden órán, gyakorlati foglalkozáson előfordul, de 

hosszabb terjedelmű ilyen foglalkozás is feladat kell, hogy legyen például tanév elején, tanulmányi 

kirándulás előtt.  

 

8.7. Az IKT-eszközök alkalmazásának lehetőségei a tárgy oktatásában és pedagógiai céljainak 

elérésében 

Az info-kommunikációs technológiák olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, 

innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ‐ és kommunikációközlést, feldolgozást, 

áramlást, tárolást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik. A digitális 

eszközök a kompetenciafejlesztés szolgálatában állnak, az adott műveltségi terület képzési, nevelési 

céljainak megvalósulását teszik hatékonyabbá. A digitális kompetencia fejlesztésére jellemző a diákok 

aktív IKT-eszköz használata, valamint a tevékenységek sokszínűsége (technológiai-, szimulációs-, 

kutatási-, tartalomfejlesztési feladatok). Az állattenyésztés tantárgy tanítását elősegítő IKT eszközök 

közül a 11. melléklet tartalmaz néhány példát. 

 

Felhasznált irodalmak 
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9. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI  

A KERTÉSZETI OKTATÁS SZAKMÓDSZERTANÁBAN 
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9.1. Bevezetés 

Habár minden korban igaz volt az, hogy az iskolákba járó fiatalok és tanáraik között generációs 

különbségek vannak, hagyományosan ezek alapvetően lélektani különbségek (életszemlélet, 

hozzáállás, tolerancia) voltak. A 21. században az ellentétekhez hozzájárul, s azokat kiélezi a diákok 

és tanáraik info-kommunikációs társadalomban betöltött eltérő helyzete is. Ma már elcsépelt klisé, 

hogy a fiatalok állandóan a „neten lógnak” és hogy nem képesek elszakadni okos telefonjuktól, 

laptopuktól, tabletüktől. Erről mindenkinek (tanárnak és fiatalnak egyaránt) meg lehet (sőt meg is van) 

a saját véleménye, az viszont megkerülhetetlen tény, hogy a pedagógusi munka új feladata, hogy 

felkészítse a diákokat egy info-technologizált társadalomban rá váró élethelyzetekre, és hogy olyan 

tudást adjon a tanulók kezébe, amellyel versenyképes megoldásokat találhatnak e társadalom 

problémáira. 

Ahhoz, hogy egy pedagógus ezt a feladatot elláthassa, hiteles és hihető képet kell alkotnia 

magában az IKT-eszközökről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha az ezen eszközök nyújtotta 

lehetőségekkel tisztában van. Ez természetesen nem jelentheti az összes létező és hozzáférhető 

szoftver részletes ismeretét, s még arra sincs szükség, hogy azok nagy részét felhasználói szinten 

alkalmazza az oktatás során. Ugyanakkor nyilván nem fogadják el a diákok egy olyan tanár 

elmarasztaló megjegyzéseit az állandó internetezésről, aki azt sem tudja, mire lehet a világhálót 

használni. Lássuk be ez olyan, mint ha konkrétumok nélkül ismételgetnénk az iskolában, hogy „ne 

legyél rossz”, mindenféle tartalom nélkül. Habár a törvénytiszteletre nem csak jogászok nevelhetik rá a 

diákokat, ugyanakkor nyilvánvalóan nem csak a bűnözők lehetnek tisztában a jogrend kijátszásának 

lehetőségeivel, azonban csak egy olyan tanár lehet alkalmas a törvénytiszteletre nevelésre, aki 

tisztában van az alapvető személyiségi jogokkal és kötelességekkel. 

Az IKT-eszközök felé mutatott optimális attitűd kialakítása mellett egy további cél az, hogy a 

pedagógus megmutassa a diákok számára az azokban rejlő lehetőségeket. Ennek leghitelesebb 

módja nemcsak az, ha az informatika órákon alkalmazzák ezeket a módszereket, eszközöket az 

oktatásban, hanem a szaktárgyak módszertanában is megkapják a nekik megfelelő helyet. (A 

matematikában rejlő alkalmazási lehetőségeket, helyes megközelítési módokat és a tárgy fontosságát 

sem feltétlenül az alkalmazott formában megfogalmazott, matematika órai számítási feladatokkal lehet 

átadni. Hatékony és megerősítő elem, ha egyéb órákon – növénytermesztés, géptan stb. – is 

rendszeresen szembesülnek a diákok számítást igénylő problémákkal.) 

Módszertani jegyzetünk IKT-eszközökkel foglalkozó fejezete a fent említetteknek megfelelően 

nem az információs technikák mellett vagy ellen felsorakoztatható érvek összegzése kíván lenni. 

Ugyanakkor ezen keretek között az sem lehet cél, hogy teljességre törekedve áttekintse a tanítási-

tanulási folyamatot támogató IKT-eszközök tárházát, azok minden előnyével, hátrányával, feltételével, 

hiszen ehhez ma már sokféle szakirodalom áll rendelkezésre magyar nyelven is (lásd pl. Nádori ás 

Pievra munkáit a felhasznált és ajánlott irodalmak között).  

Ennek az anyagnak az elsődleges célja az, hogy megmutassa, a szaktárgyi oktatásban milyen 

pedagógia célok megvalósításához nyújthatnak ezek az eszközök olyan új lehetőségeket, amelyek 

segítségével változatosabbá tehető az oktatás. Másfelől fontos az is, hogy miképpen építhetők be az 

oktató-nevelő munkába az eszközök oly módon, hogy az információs technikák megfelelő használatát 

is elsajátíthassák a diákok (’IKT -nevelés’). Végezetül ki kell térnünk az IKT-eszközök alkalmazásának 

feltételeire mind a tanárok, mind az iskola, mind pedig a diákok oldaláról. 

 

9.2. IKT eszközök szerepe a szaktárgyi didaktikában 

9.2.1. IKT szerepe a tanóra tervezésében, felkészülés során 

Az IKT eszközök megnevezésében szereplő rövidítés egyik kulcs eleme az „információ”. A tanári 

munka egyik fontos alappillére az oktató tájékozottsága – mind saját tárgyának elméleti és gyakorlati 

ismereteiben, mind pedig a modern pedagógiai módszerek területén. A tanórákra történő 



 

 

felkészülésnek ennek megfelelően fontos eleme az információk felkutatása és összegzése. A 

pályához nélkülözhetetlen, élethosszig tartó tanulás elengedhetetlen eleme a naprakész, gyorsan 

hozzáférhető információforrások ismerete. 

A világháló gyors, könnyen használható forrása lehet az információknak. A keresés és 

rendszerezés szempontjából kétféle feladattal állhatunk szemben. Az egyik, hogy egy konkrét 

kérdésre szeretnénk választ kapni (pl.: „Milyen talajelőkészítést igényel a kukorica vetése?”). Ebben 

az esetben a leghatékonyabb eredményre a keresőprogramok használata vezethet. Ezek között 

vannak általános (google.com, yahoo.com) programok, amelyek százezrével ontják a találatokat a 

megfelelő keresőszavakra ill. kifejezésekre. Ehhez képest egyféle ’szűrt’ találati eredményt jelent, ha 

olyan oldalakat használunk, amelyeken korábbi olvasók tematizáltan megjelölt (’címkézett’) oldalai 

között kereshetünk, témaspecifikusan. Ezen oldalak (pl. Delicious, Diigo) tehát lényegében korábbi 

keresők által feldolgozott és értékesnek ítélt források rendszerét használhatjuk. Abban az esetben, ha 

kimondottan a tudományos alaposság a cél, akkor a tudományos szakcikkekben böngésző keresők 

(pl. scholar.google.hu) jelenthetnek megoldást. 

Egy másik információszerzési helyzet, amikor nem egy konkrét kérdésre szeretnénk választ kapni, 

hanem egy témakörrel kapcsolatos eredmények, korábbi vagy aktuális trendek érdekelnek minket. 

Ebben az esetben is segíthet egy megfelelően megválasztott keresőszavas kutakodás, de 

célravezetőbb lehet a témakörben rendszeresen megjelenő írások figyelése. Az IKT-világ beköszönte 

előtt (és természetesen napjainkban is) erre szolgáltak a szakfolyóiratok (pl. Kertgazdaság, 

Agrofórum). Ma már számos folyóirat cikkei megtalálhatók a világhálón könnyen és gyorsan 

hozzáférhető formában (a Tankönyvtár folyóiratokkal foglalkozó oldalán pl. számos kertészeti témájú 

újság korai számai is megtalálhatók – www.tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/folyoiratok). Emellett 

számos kereskedelmi cég, webáruház is üzemeltet kertészeti kérdésekkel foglalkozó oldalakat, ahol 

sok esetben neves szakértők írásai olvashatók. Szintén a szakterület munkatársainak nevéhez 

kötődnek azok az internetes naplók, blogok, amelyek több témában is szolgálnak hasznos cikkekkel 

(pl. kertesz.blog.hu, www.balintgazda.hu). Itt gyakran arra is van módunk, hogy az internet egy további 

lehetőségét, a kapcsolattartást segítő funkciót kihasználjuk. Akár üzenetek, e-mailek formájában, de 

sok esetben már élő csevegés (chat) révén is feltehetjük kérdéseinket a szakértőknek. 

(Megjegyzendő, hogy napjainkban akár egyetemek vagy kutatóintézetek munkatársai is könnyen 

elérhetők elektronikus módszerekkel – s könnyebb információt szerezni tőlük átlépve az 

’elefántcsonttorony kapuját’.) Annak érdekében pedig, hogy a korábban bevált, hasznosnak bizonyult 

oldalakat könnyen és gyorsan ismét felkereshessük, érdemes megismernünk és rendszerszerűen 

alkalmaznunk az internetes kereső programok könyvjelzőzési lehetőségeit. 

A világháló, ahogy neve is mutatja, nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi források felkutatására is 

lehetőséget biztosít. Ez egyrészt szélesebb elérhető bázist jelent egyes kérdések megválaszolása 

esetében, ugyanakkor a nemzetközi szakmai trendek követését is lehetővé teszi. Mondhatnánk, hogy 

erre csak akkor van lehetőség, ha az ember folyékonyan olvas idegen nyelven, de ma már ez sem 

igaz. Számos olyan ingyenes fordító- (pl: translate.google.hu. tradukka.com/translate, babelfish.com, 

webforditas.hu) ill. szótárprogram (pl. szotar.sztaki.hu, dictzone.com/osszes-szotar/) érhető el az 

interneten, amik megkönnyítik a munkánkat. 

A fentiekből látszik, hogy napjainkban az internetnek köszönhetően elsősorban nem az a 

probléma, hogy hol találjunk választ a kérdésünkre, hanem a ránk ömlő információmennyiség 

feldolgozása. Arra a kérdésre például, hogy „Melyek a muskátli leggyakoribb megbetegedései?” az 

egyszerűbb és összetettebb keresőprogramok segítségével olyan mennyiségű anyagra bukkanhatunk 

a világhálón, amelyek összegzése és értelmezése már önmagában problémát jelenthet. A számos 

forrás között gyakran egymásnak ellentmondók is felbukkannak, s ekkor felmerül az információk 

értékelésének kérdése. Ebből a szempontból fontos, hogy tisztában legyünk az internetes oldal 

forrásával (szerzőjével, tulajdonosával) – egy kutatóintézet honlapján szereplő, részletes 

vizsgálatokon nyugvó eredmény hitelt érdemlőbbnek minősül, mint egy blog bejegyzése. Az sem 

mindegy, hogy a forrás mikor került fel a világhálóra – gyakran a már elavult információkat tartalmazó 

oldalak éveken át hozzáférhetők. (Különösen fontos ez a kérdés pl. a növényvédelem területén, ahol a 

károsítók és növényvédő szerek köre folyamatosan változik.) A legbiztosabb módja az információ 

ellenőrzésének, ha egyféle statisztikus megközelítéssel élve megnézzük, hány különböző, független 



 

 

(tehát nem egymást idéző forrás) erősíti meg azt. Ha bizonytalanok vagyunk, ne adjunk magunknak 

támadási lehetőséget a diákok részéről – folytassuk a keresést (akár nemzetközi oldalakon), vagy 

akár vegyük fel a kapcsolatot egy szakértővel is (hiszen erre ma már otthonról vagy a tanári szobából 

is van lehetőségünk). 

Összességében tehát elmondható, hogy a világháló napjainkban olyan alapvető információ-

forrásként szolgál, amelyet nem hagyhatunk ki a tanórai készülés menetéből. Természetesen célszerű 

beépítenünk azt a klasszikus források rendszerébe (9. ábra). Egy-egy téma vagy kérdés 

körüljárásakor célszerű a fellelt forrásokat láncszerűen alkalmazni, az egyik forrásban szereplő 

információkat, megadott további forrásokat utalásokat újabb keresések kiindulópontjául használni (10. 

ábra). A világháló emellett nehezen fellelhető források felkutatására is használható (11. ábra).  
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11. ábra. A források felkutatásának lehetőségei. 



 

 

9.2.2. Az IKT mint motivációs lehetőség 

A legfontosabb eredménye annak, ha IKT-eszközöket emelünk be a tanítási folyamatba, az, hogy 

jelezzük a diákok felé, mi is a 21. században élünk. Ennek önmagában is olyan motiváló ereje lehet, 

amivel mindenképpen érdemes élni, ráadásul a módszerek nagy előnye, hogy szerteágazó 

repertoárjukból választva változatos alkalmazásuk segíti az egyébként esetleg monotonnak tűnő 

tananyag feldolgozását. 

A kezdeti varázs azonban hamar elkopik akkor, ha nem áll megfelelő pedagógiai megfontolás az 

információs módszerek alkalmazása mögött. Fontos, hogy a témához és az oktatási helyzethez (azaz 

a kabáthoz) válasszuk a megfelelő technikát (a gombot), és ne fordítva. Tehát ne öncélúan, 

informatikai jártasságunk villogtatása céljából zúdítsuk módszertani repertoárunkat a diákokra. Az 

amúgy is rohanó, villódzó világban a tanórákon higgadt, kiegyensúlyozott és nyugodt légkört kell 

teremteni a tudás átadásához, a nevelési célok eléréséhez. (Ami természetesen nem azonos a 

monotóniával!) Nem feltétlenül célravezető tehát például egy tanórán e-tesztet kitöltetni feleltetés 

helyett, majd digitális eszközökkel támogatott csoportmunkában feldolgozni egy olyan anyagrészt, 

amelyet utána egy animációval és egy videóval összegzünk. (Ahogy Nádori és Pievra (2011) 

fogalmaznak: „nem kell mindig kaviár”.) Ezzel szemben a hagyományos (tábla–kréta–magyarázat) 

technikákkal ötvözve, a felsorolt alkalmazások színessé tehetik a tananyag-feldolgozásukban egysíkú 

órákat. A kertészeti növényismerettel foglalkozó tárgyak során a fajok listaszerű bemutatását 

színesebbé, változatosabbá tehetjük a következő módszerek – más-más órákon – történő 

alkalmazásával: 

– egy kollázsként összeállított képen elemezzük a növények alaktani jellemzőit (vagy akár 

fajtáit) /tananyagon túlmutató célok: indukciós és dedukciós képesség, vizualizáció/; 

– a termesztési lehetőségek vagy a szaporítási módok videón történő bemutatását 

elemezzük /tananyagon túlmutató célok: képi felismerés képessége, rövid távú memória 

fejlesztése, kritikai gondolkodás/; 

– csoportmunkában kiadjuk a diákoknak, hogy a világhálón okos telefonjaikkal / tabletjükkel 

böngészve gyűjtsék össze a tárgyalt növényfaj(ok) napjainkban kedvelt fajtáit, gyűjtsék 

össze azok jellemző tulajdonságait vagy nézzenek utána kártevőiknek /tananyagon 

túlmutató célok: a világháló mint információforrás, kritikai képesség, kooperációs készség, 

szintetizáló képesség/; 

– interaktív tábla segítségével előre bemutatott képek alapján egy összehasonlítást 

tartalmazó táblázatot kell összeállítani a növények tulajdonságaiból, a helyes jellemzőknek 

a tábla megfelelő helyeire húzásával /tananyagon túlmutató célok: szintetizáló képesség, 

analizáló képesség, összefüggések felismerése/; 

– elterjedési területeket bemutató térképek egymással fedésbe hozása révén összevethetők 

a közeli rokon növényfajok ökológiai igényei /tananyagon túlmutató célok: közműveltségi 

tartalmak integrálásának készsége a szaktárgyba, szintetizáló és elemző képesség, 

ökológiai következtetés képességének fejlesztése, indukciós képesség/; 

– időszalag készítése (pl. a Timeglider szoftver alkalmas erre) a tárgyalt növény 

termesztésének gyakorlati lépéseiből a naptári év folyamán, esetleg hasonló időszalag 

készíthető az egyes termesztéstechnológiai lépések tárgyalásakor pl. az egyes fajok 

növényvédelmi technológiájából is szerkeszthető időszalag /tananyagon túlmutató célok: 

elemző és szintetizáló készség, időbeli gondolkodás képessége, vizualizáció/. 

A sor természetesen még hosszan folytatható, a tanár módszertani ismereteinek és fantáziájának 

függvényében. Fontos tehát, hogy az IKT-alapú módszereknek helye legyen a tanórában, mind a 

tananyag feldolgozása, mind pedig egyéb pedagógiai célok vonatkozásában.  

E fejezet végére kívánkozik egy speciális, erősen motiváló, alapvetően IKT-alappal is végezhető, 

napjainkban terjedő oktatási forma, az ún. ’gamification’. E módszer lényege, hogy a tanórai feladatot 

(új ismeret átadása, gyakorlás, számonkérés) közös játékká alakítjuk, s a játékok vonzerejével 

igyekszünk motiválni a diákokat. Ez lehet egy órára koncentráló, akár digitális eszközökkel támogatott 

verseny, de akár hosszabb projekteket is felépíthetünk ezen a módon. Akár a projektmunkák, 



 

 

gyakorlati feladatok értékelésének is lehet játékokhoz hasonló alapja, pl. ha folyamatosan vezetjük az 

egyes csoportok, diákok haladását a projekt során, ezt folyamatosan megosztjuk, közöljük a 

többiekkel valamilyen digitális platformon, és a jól haladóknak (vagy vártnál jobban haladóknak) 

jutalmakat adunk. (Akár gyűjthető, később jegyekre beváltható pontokat, de akár a projektben történő 

továbblépéshez szükséges, szintén digitálisan megosztható információs csomagokat.) Nyilvánvalóan 

ebben az esetben is fontos a pedagógiai-nevelési cél szem előtt tartása. Nagyon finoman kell 

hangolni a versenyzést és a jutalmakat ahhoz, hogy mindenkinek lehessen sikerélménye, s a 

kezdetben motiváló közeg ne váljon demotiválóvá a sorozatosan alulmaradóknak. Minden esetben 

figyelembe kell venni a célcsoportban uralkodó versenyszellem megnyilvánulási módjait. Jól 

megválasztva azonban a módszer segíti a munkaerőpiacon illetve a kereskedelemben fennálló 

megmérettetésekhez szükséges kompetenciák (hatékony munkaszervezés, együttműködő-képesség, 

munkamegosztás, kommunikáció, tolerancia, önismeret, stressztűrő képesség) kialakítását. 

9.2.3. IKT szerepe az új ismeretek átadásában 

Az új ismeretek átadásával foglalkozó tanórákon az IKT-eszközök alapvetően háromféle módon 

szerepelhetnek. Az egyik lehetőség, hogy a klasszikus, tanórai, tudásközpontú ismeretközlés 

eszközeiként (pl. szemléltetés céljából) alkalmazzuk azokat. Egy másik lehetőséget jelent, ha az 

információs technológiákat a tanulók önálló ismeretszerzésének szolgálatába állítjuk, s ezzel – 

napjaink pedagógiai irányvonalainak és változásainak megfelelően (Daruka és Pfister 2015) – a 

tanítási folyamat hangsúlyát kimozdítjuk a tanárközpontú, tudásátadásra fókuszáló nézőpontból. 

Végezetül egy speciális lehetőség az, amikor az IKT-eszközök jelentik az új ismeretek tárgyát, hiszen 

ebben az esetben az eszközök a tudásátadás eszközei és tárgyai is egyben. 

A hagyományos óraszervezésű, frontális oktatás esetében az IKT-eszközök szerepe a 9.2. 

fejezetben bemutatott információszerzés támogatása mellett a szemléltetésben rejlik. Ekkor a 

számítógépes lehetőségek alkalmazására is a szemléltetés általános pedagógiai alapelvei és 

szabályai érvényesek (Kropog 2005). Céljuk a tanári mondandó illusztrálása – a tanult növények 

megjelenítése, a lehetséges termesztési technológiák bemutatása. Napjainkra a digitális 

fényképezőgépek kiszorították a hagyományos képrögzítési eljárásokat, így az állóképek vetítése is 

digitális technikát igényel – felváltva a korábbi diavetítőket, írásvetítőket, episzkópokat. Amellett, hogy 

a projektorral kivetített képek fényereje jobb a klasszikus módszereknél alkalmazottnál, a digitális 

képszerkesztő technikáknak köszönhetően olyan illusztrációkkal támogathatjuk tanóráinkat, 

amelyekhez korábban bonyolult fényképészeti ismeretekre lett volna szükség. (Ingyenes, on-line is 

működő képszerkesztő programok pl.: Pixlr, Sumopaint, CloneGram, BeFunky, FotoFlexer, Fotor, 

PicMonkey.) Interneten át elérhető programok segítségével (pl.: Fotor, PICASA, Picture Collage 

Maker) könnyen készíthetünk összetartozó képekből (pl. közeli rokon növényfajokról, egy-egy 

termesztéstechnológiai eljárás eszközeiről vagy hasonló kezelési igényű fajokból stb.) kollázst. 

Lehetőség van több, kapcsolatban álló képből panorámakép készítésére is (pl.: Serif, Hugin, 

Panorama Perfect, Microsoft Image Composite Editor), amelynek segítségével élvezetesen (és 

újszerűen) mutatható be egy családi ház kertje, egy mezőgazdasági terület – de egy kis kreativitással 

akár egy termesztéstechnológiai részfolyamat is. 

Az állóképek mellett új lehetőségek nyílnak az oktatás számára a digitális mozgóképek terén is. 

Ezek közül a legegyszerűbbek a különféle animációk, amelyek egy nehézkesen elmagyarázható 

folyamatot (pl. egy mezőgazdasági gép motorjának működését) néhány másodperc alatt képesek 

átadni a diákoknak. Ilyen animációkat könnyen találhatunk a világhálón (pl. a keresett folyamat 

megnevezése mellé beütött „animation” vagy „animated” keresőszóval), de egy kis felkészültséggel 

akár mi magunk is készíthetünk animációkat (pl. a MovieStorm, Pivot, Photobie, AnimateGif, Beneton 

Movie GIF szoftverekkel). Az animációknál valóságosabb bemutatásra alkalmasak a digitális videók, 

amelyek segítségével rövid magyarázat után könnyen megmutathatunk egyes technológiai 

eljárásokat, szaporítási módokat stb. A videók az elméleti oktatás mellett alkalmasak lehetnek a 

gyakorlati oktatás előkészítésére is – pl. ha egy saját készítésű, korábbi gyakorlaton rögzített videóval 

mutatjuk be a gyakorlaton elsajátítandó módszereket. Videókat, animációkat találhatunk megosztó 

oldalakon, ahonnan ingyenes (és legális) szoftverek segítségével letölthetjük azokat, de 



 

 

internetkapcsolat esetén akár on-line is bemutathatjuk azokat a tanórán. Számos olyan 

kezdeményezés is van, ahol kifejezetten oktatási célú (Khan Academy), vagy akár tudományos igényű 

videókat, előadásokat találhatunk (Ted Talks, Mindentudás Egyeteme), amelyek között kertészeti 

témájúak is akadnak – ezzel színessé téve a tanóráinkat. A fellelt vagy magunk készítette videókat – a 

képszerkesztéshez hasonlóan – mi magunk is megvághatjuk, átdolgozhatjuk, egyes elemeit 

áthelyezhetjük – pl. Avi Trimmer, Video Spin, Zwei Stien, Mewa Film, VirtuadDub vagy Wax 

szoftverekkel. 

 Komplex szemléltetési lehetőséget jelentenek a prezentációs programok (pl. Prezi, PowerPoint), 

amelyekbe ágyazva számos különböző illusztrációs lehetőség kihasználható. Helyettesítheti a 

táblavázlatot, alkalmas képek, videók, animációk bemutatásának egységes kezelésére. A napjainkban 

egyre több helyen megtalálható interaktív tábla a szemléltetésben is jól alkalmazható (bár ennél jóval 

többre alkalmas!) – segítségével nem csak bemutathatók szemléltető anyagaink, de azokba 

belenyúlhatunk, arra ’ráírhatunk’. Így egyrészt folyamatosan módosíthatjuk anyagainkat, tanulói 

csoportonként eltérő módon magyarázhatjuk, hangsúlyozhatjuk az azon szereplő információkat (plusz 

magyarázó feliratok, kiemelések fűzhetők például egy eszköz kivetített képén annak részeihez). 

Emellett ez a technika arra is lehetőséget nyújt, hogy ötvözzük a klasszikus és a modern szemléltetési 

módokat – a növény kivetített képén a táblai rajzhoz hasonlóan feliratozhatjuk annak felismeréséhez, 

azonosításához szükséges részeit. 

Amennyiben az IKT eszközeit szemléltetésre használjuk, fontos, hogy e pedagógiai tevékenység 

általános szabályait ezek esetében is alkalmazzuk. A legfontosabb, hogy használatuk nem lehet 

öncélú, hanem mindig egy adott pedagógiai célt kell szolgálniuk. Csak azért ne szerkesszünk meg egy 

ppt-bemutatót, hogy ne kelljen a táblára írnunk. A diákok az esetek többségében nem figyelnek a 

tanári magyarázatra, miközben a diákon szereplő anyagot másolják. (Így ezzel a frontális oktatás egy 

szélsőséges formájává alakítjuk az órát.) Éppen ezért néhány kulcsszó kivételével nem is tanácsos 

több szöveget elhelyezni diáinkon (ami ráadásul a tanárt is hajlamos arra ösztönözni, hogy a kivetítőn 

látható mondatokat olvassa fel). Az elhelyezett szövegek azonban mindig legyenek jól olvashatók: 

körültekintően válasszunk betűméretet, betűtípust, betűszínt, háttérszínt. Ha a terem elrendezése 

lehetővé teszi, érdemes meggondolni, hogy az illusztrációként vetített bemutató mellett a táblán 

vázlatot is készítsünk (hacsak nem az élőszöveg jegyzetelésének elsajátíttatása a pedagógiai célunk).  

A kivetített anyagokat (képeket, videókat) minden esetben nézzük meg az óra előtt gondosan, a 

diákok szemével is. Valóban látható a képen, amiről beszélni fogunk? Nincs ellentmondás az órai 

anyag és a látottak között? Egy technológiai folyamatot bemutató videó esetében például könnyen 

belefuthatunk abba, hogy nem teljesen a tanított vagy szerintünk helyes módon szerepel az a filmben. 

(Ez nem feltétlenül probléma, hiszen akár a diákokkal együtt is elemezhetjük az eltéréseket.) 

Hosszabb bemutatók, animációk esetében tanácsos előre feltett kérdésekkel fókuszálni a diákok 

figyelmét a szemléltető anyagra. (Pl. az előző gondolathoz kapcsolódóan: „Figyeljétek meg, hogy a 

videóban látható eljárás miben különbözik a korábban megbeszélttől! Mi lehet ennek az oka? 

Helyesnek gondoljátok-e a módosítást?”) 

A szemléltetéssel kapcsolatban is elmondható, hogy az egyféle módszer minden órán történő 

alkalmazása (legyen az bármennyire modern is), egy idő után megszokottá – akár unalmassá – válik, 

s nem éri el figyelemfelkeltő hatását. Éppen ezért érdemes ezeket is váltogatni (a prezentációs órák 

mellett mutassunk be élő anyagokat, kézzel fogható eszközöket is, használjuk a klasszikus 

szemléltető eszközöket).  

Az oktatási folyamatnak nem csak eszköze, de akár célja is lehet az IKT-eszközök és 

technológiák alkalmazása. A szakiskolai képzés fontos eleme, hogy a tantárgy(csoport)ot oktató tanár 

átgondolja, vannak-e olyan, a tárgyához kapcsolódó számítógépes eszközök, programok, amelyek 

ismerete előnyt jelent a pályán történő elhelyezkedés során. A szakmai életben bármikor szükség 

lehet rövidebb vagy hosszabb terjedelmű szövegek elkészítésére, adatsorok kezelésére vagy akár 

bemutatók összeállítására is. A legtöbb szoftver megtanítására természetesen az informatika órák 

keretében kerül sor, de e közismereti tárgy alacsony óraszáma miatt támogatandó a leggyakoribb 

programok (táblázatkezelők, szövegszerkesztők, prezentációs programok) szakórai alkalmazása is. 

Ezzel ráadásul megmutathatjuk e programok gyakorlati felhasználási lehetőségeit is. Az IKT-eszközök 

beépítésének egyik legjobb módja, ha – alkalmunk adódik (akár teremcserével, óracserével 



 

 

megoldva) – gépteremben órát tartanunk, ahol az említett programok használatát beépítjük az órába. 

Néhány lehetőség: 

– Összefoglaló órán a diákok készítsenek táblázatos adatbázist a tanult növények 

jellemzőiről, megfelelően csoportosítva azokat (ez akár házi feladatként folyamatosan is 

készülhet, a tanórán csak egyeztetni kell), a tanult termesztéstechnológia specialitásairól 

növényenként csoportosítva, összegezzék az egyes növények termesztéstechnológiájának 

legfontosabb lépéseit hónapokra lebontva stb. 

– A tanórai vázlatot digitálisan vezessék a diákok. Az óra elején vázoljuk a témát, és legyen 

a pedagógiai folyamat része, hogy a diákok kiválaszthassák a legcélszerűbb rögzítési 

módot. Ez történhet szövegszerkesztővel, egy megfelelően megkonstruált táblázattal stb. 

– Adjunk gyűjtőmunka-feladatokat és kérjük meg a diákokat, hogy az összerendezett 

információkat rövid prezentáció formájában osszák meg társaikkal. 

 

A kertészeti gyakorlatban is terjednek a tervezésre alkalmas szoftverek. Mivel ezzel a 

munkavállalói feladatok részévé válik a megfelelő technológiák ismerete, a szakiskolai munka egyik 

feladata ezek használatára is felkészíteni a diákokat. Természetesen iskolai keretek között nem 

feltétlenül használhatók a bonyolultabb, gyakran drága szoftverek (pl. TurboFLOORPLAN Pro 2015; 

SmartGardener; Land eXpert). Elsősorban nem is az egyes konkrét programok használatának 

elsajátításán van az iskolában a hangsúly, hiszen semmi garancia nincs arra, hogy az adott évben 

megtanított, begyakorolt szoftverek még akkor is használatosak lesznek, amikor diákjaink munkába 

állnak. Ennél sokkal fontosabb, hogy megmutassuk diákjainknak, hogy mennyi pluszt adhat a tervező 

munkához egy háromdimenziós látványtervet is előállító program, vagy milyen egyéb lehetőségek 

építhetők be egy-egy szoftverbe.  Az is fontos tényező, hogy egy-egy egyszerűbb szoftver 

megismerése után e programok alapvető felépítésével is tisztába lesznek a diákok. Így arra is 

ráébreszthetjük őket, hogy kis gyakorlással önállóan is képesek lehetnek új programokat felfedezni, 

megtanulni, bátran felvállalhatnak olyan munkahelyzeteket, ami új szoftverek elsajátítását várja el 

tőlük. Az ilyen jellegű pedagógiai munkához számos ingyenes, on-line elérhető, egyszerűbb szoftver 

nyújthat segítséget (pl. Garden Planner 3; 3D Landscape; Idea Spektrum 3D; 3d Garden Composer; 

ICOVIA; Kitchen Garden Planner; Better Home; SmartGardener; Virtual Garden 3D Free; Smart draw8 

– Landscape)
7
. 

Az új ismeretek átadásának egy harmadik lehetősége, amikor szakítva a hagyományos 

óraszervezéssel a diákok aktivitásán alapuló módszereket alkalmazunk a tanítási folyamatban. 

Ekkor az átadandó ismeretekhez kérdéseket, feladatokat fogalmazunk meg, és az ezek 

megoldásaként kapott, tanárilag ellenőrzött válaszokból áll össze a tananyag. Ezeknek a 

módszereknek nagy előnye, hogy az ismeretközlésen túlmutató, egyéb pedagógiai célok elérését is 

lehetővé teszik. 

Sokszor éri kritikaként a mai diákok részéről az oktatási rendszert, hogy minek kell mindent 

megtanulni, ha egyszer az internet világában bármikor, bármit meg lehet találni a világhálón. 

Használjuk ki ezt a kritikát saját szerepünk megerősítésére, és adjuk a diákok feladatául a tanóra 

egyes fontos elemeinek megkeresését a neten. (Külön siker lesz, hogy legálisan használhatják okos 

telefonjaikat / a tabletet / laptopot az órán, de persze ezt egy számítógépteremben is megtehetjük.) A 

feladatok megfogalmazásánál igyekezzünk olyan kérdéseket választani, amelyekre nem feltétlenül 

egyértelműek a válaszok – ezek esetleg első feladatokként, vagy a sikerélmény erősítésére 

alkalmasak („Mi a puszpáng latin neve?”, „Mit jelent a vetésforgó?”). Összetettebb lehetőségek pl.: 

– Világítsunk rá arra, hogy a túl sok információ is gondot okozhat, s ekkor a legfontosabbak 

kiszűrése lehet a feladat – Melyek hazánkban a kajszi legfontosabb kártevői? Milyen 

lehetséges kertészeti alkalmazásai lehetnek a terülő borókának? 
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 Érdekes pedagógiai feladat lehet, ha egy számítástechnikailag elkötelezett diákunkat arra kérjük meg, hogy 

keressen minél több olyan programot, amelyek segítségével egyszerűbbé válhatnak a szaktárgyunkhoz kötődő 

munkafázisok. Egy alkalmas, IKT-val támogatott tanórán ezek összehasonlítását, előnyeit és hátrányait 

bemutathatja a többieknek. 



 

 

– Keressünk olyan problémákat, amelyek megválaszolása nem egyértelmű; akár egymásnak 

ellentmondó információk is keringhetnek a világhálón. – Melyik rendszertani csoportba 

tartoznak a hagymafélék? Hogyan lehet védekezni a boróka-pajzstetű ellen? 

– Vessünk fel olyan problémákat, amelyek megválaszolásához már összetettebb keresésre 

van szükség, ami már előzetes ismereteket is feltételez. – Pl.: Hozzunk be érdekesebb, 

ritkább (nem tanult) dísznövényeket az órára és határoztassuk meg azokat internet 

segítségével (fotózással majd egy képkereső szoftverrel van erre lehetőség). Mutassuk be 

egy kórokozó kártételét vagy valamilyen hiánytünetet és kérdezzük meg, mit kellene tenni 

a probléma orvoslására? (Érdekes ingyenes mobilalkalmazás, ami szőlő esetében választ 

ad a kérdésre a Yara CheckIT.) 

Az információkeresés mellett pedagógiai cél a munka világában is nélkülözhetetlen társas 

kompetenciák fejlesztése. Ezt leginkább pármunkák, csoportmunkák órába történő beépítésével lehet 

elérni. Ezen óraszervezési módok pedagógiai hátterét általános módszertani irodalmak tárgyalják (pl. 

Daruka és Pfister, 2015). Itt most a módszernek azt az oldalát mutatjuk meg, hogy az info-

kommunikációs eszközök – nevüknek megfelelően – a csoporttagok kommunikációját is 

megkönnyíthetik. Különböző ismeretekkel rendelkező diákcsoportok (és pedagógusok) különböző 

informatikai ismereteket igénylő eszközök segítségével oszthatják meg a munkát (Nádori és Prievara, 

2012): az egyszerűbb, közös szövegszerkesztőként funkcionáló módszerektől kezdve (pl. Titanpad, 

Wallwisher), a megosztásokra is alkalmas, regisztrációt igénylő programokon át (Skydrive) a közösen, 

on-line szerkeszthető, ellenőrizhető ún. hipertextek kezelésére alkalmas wikiken át az on-line naplókig 

(blog). Amennyiben a csoportmunka valamilyen közös szöveg vagy egyéb produktum előállítását 

célozza, a felsorolt eszközök alkalmazásának ösztönzése révén az IKT-használati kultúra is 

fejleszthető a diákokban. 

9.2.4. Az IKT mint az értékelés új lehetősége 

Az IKT-eszközök a tanítási-tanulási folyamat értékelő szakaszában is segítséget nyújthatnak. Az 

értékelési típusok (diagnosztikus, formatív, szummatív értékelés) alapján a technológiákat nem 

feltétlenül lehet elkülöníteni egymástól, mindegyik módszer alkalmas mindhárom célra. Most inkább a 

módszertani lehetőségeket tárgyaljuk, s nem pedagógiai alapú csoportosítást alkalmazunk. 

Az értékelésre szolgáló feladatlapok formába öntéséhez ma már a legtöbb tanár valamilyen 

szövegszerkesztő programot használ. Ugyanakkor egyéb, az értékelésre alkalmas feladatok 

megjelenítésére is lehetőséget nyújtanak a számítógépes eszközök. Kisebb terjedelem esetében – 

környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve is – takarékos megoldás, ha a kérdéseket 

kivetítjük egy prezentációban. De nem kell itt megállnunk. Lehetőség van az ellenőrzés során képek 

vetítésére (pl. fajismeret, technológiai ismeretek ellenőrzéséhez), de akár a szemléltetés során 

említett animációk, videók is elemeztethetők. (Pl.: hang nélkül levetített videó esetén fel kell ismerni a 

technológiai lépést, le kell írni vagy a felelet keretében be kell mutatni annak látott elmeit, felhívni a 

figyelmet a videóból kimaradt elemekre, hibákra.) 

Az IKT-alapú értékelés – napjainkban – legmagasabb szintje a teljesen digitalizált értékelés. Ekkor 

előre elkészített – alapvetően zárt végű – kérdéseket adatbázis szerűen feltöltünk egy megfelelő 

oktatási rendszerbe (pl. Moodle-ra), és az ellenőrzés során a diákok az innen lehívott kérdésekre 

válaszolnak. A módszer hátránya, hogy kiépítése idő- és energiaigényes. Azonban ha már egyszer 

kidolgoztuk a kérdéseket és létrehoztuk adatbázisukat, akkortól könnyű értékelhetőséget biztosít, 

amibe ráadásul beépíthető a differenciálás és a randomizálás lehetősége is, mivel a diákok akár 

véletlenszerűen, akár előre megadott szabályok alapján kaphatják a kérdéseket. A digitalizált 

ellenőrzésbe beépíthető az adaptivitás elve is, ha a korábbi válaszok helyessége alapján kapja az új 

kérdéseket a diák. Nem utolsó szempont a gyors értékelés (nem kell dolgozatokat javítani!), ami 

azonnali visszajelzésre vagy statisztikák egyszerű készítésére is lehetőséget biztosít. Mivel ez utóbbi 

elem része az azonnali értékelés, mindenképpen érdemes tehát egy számítást végezni a befektetett 

és a megtérülő munkaórákra vonatkozóan.  



 

 

A digitális módszerekkel támogatott ellenőrzési formák előnye, hogy lehetővé teszi a hallgatók 

munkájának folyamatos követését illetve folytonos visszajelzésre is lehetőséget nyújt. Egy digitális 

irattartóban (e-portfolió) a diákok folyamatosan gyűjthetik elkészített anyagaikat. A tudás 

rendszerezését igénylő témák esetében célszerű lehet a portfolió folyamatos feltöltése. 

Zöldségtermesztés tárgyban például kérhetjük, hogy a tanórán elhangzott információkból – az anyag 

rögzítéseképpen – folyamatosan kulcsszavakból álló rövid vázlatokat készítsenek a diákok 

(szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel stb.), növényenként csoportosítva (botanikai jellemzők, 

termesztéstechnológiai jellemzők, szaporítási lehetőségek, kártevők), s azokat töltsék fel 

irattartójukba. Ennek nyomon követése (akár rendszeresen küldött e-mailekkel, folyamatos 

megosztással vagy a digitális tanteremben) nemcsak a munka elvégzésének ellenőrzését teszi 

lehetővé, hanem a tanár számára is folyamatos visszacsatolás a tananyag érthetőségére, a 

következetes félreértésekre vonatkozóan. A digitális portfolió a csoportmunkák, projektmunkák 

követésére és ellenőrzésére is alkalmas (l. később). 

Molnár (2010) öt különböző lehetőséget említ a digitális technikák – mint adatfelvételi eszközök – 

beépítésére az ellenőrzés folyamatába: 

1. Tanórán használt ITK-eszközök alkalmazása: az órán is – rendszeresen – használt 

szoftverek alkalmazását igényli az ellenőrzés adatfelvétele; 

2. A hétköznapokban nem – vagy csak ritkán – használt technológiák alkalmazását igényli az 

ellenőrzési folyamat (pl. esszé írása szövegszerkesztővel). Ebben az esetben 

természetesen számolnunk kell azzal, hogy egyes diákok rosszabbul teljesítenek majd, 

mint azt előzetes tudásuk alapján várnánk. Erre akkor is gondolnunk kell, ha olyan digitális 

ellenőrzési formát választunk (pl. moodle-teszteket), amelyeket nem használtunk a 

tanórán. 

3. Olyan területen kell alkalmaznia a diáknak az ellenőrzés során a digitális technikát, ahol 

nélkülözhetetlen a számítógép használata – pl. kerttervező programok használatának 

ellenőrzése. 

4. Az adott feladat megoldható IKT-használat nélkül is, de az informatikai módszerek 

alkalmazása valamilyen pluszt ad az eredményhez. Pl.: ha valamely 

termesztéstechnológiához számításokat, statisztikákat akarunk készíttetni az ellenőrzés 

során, amire akár az Excell-program, akár valamely ingyenes statisztikai programcsomag 

is alkalmazható a papír-számológép felállás helyett. Ebben az esetben azonban mindkét 

lehetőséget érdemes felajánlani a diákoknak. (Az eredmények megoszlása is tanulságos 

lehet – diáknak, tanárnak egyaránt.) 

5. Az IKT a kooperáció eszköze (csoportmunka, projekt értékelése). 

Ha értékeléseinket (szöveges fájlok, excell-táblázatok) a digitális technikák segítségével 

folyamatosan láthatóvá tesszük a diákok számára (ld. a tanár-diák kommunikáció új lehetőségei), 

akkor hatékonyan élhetünk a folyamatos visszajelzés formatív funkciójával. Alkalmas lehet erre a 

tanár vezette elektronikus napló (blog) is, ahol rendszeresen értékeli az osztály aktivitását, munkáját. 

Ezek a módszerek lehetőséget biztosítanak a diákok számára a tanulási stratégia megváltoztatására, 

vagy a tanári segítségre is. 

A tanórai értékelés sajátos formája az ún. osztálytermi visszajelző rendszerek (klikkerek) 

alkalmazása. Ezek egyszerűbb formái akár PowerPoint bemutatókba beépíthető alkalmazások (pl. 

Mouse Mischief), amelyek segítségével – több egér használatával – válaszolhatnak egyszerre a 

diákok a feltett kérdésekre. Hasonló funkcióra nyújt lehetőséget az ingyenes Socrative rendszer is. 

Hasznosan alkalmazhatók e technikák pl. az adaptív oktatás részeként a tanórán előkerülő 

témakörökre vonatkozó előzetes ismeretek felmérésére, az általános tévhitek illusztrálására (ezáltal 

akár motivációra is). Pl. a környezettudatos mezőgazdasággal foglalkozó órák felvezetésekor 

kérhetünk egy becslést a világszerte hektáronként felhasznált műtrágya mennyiségére vonatkozóan. 

9.2.5. IKT mint a tanár-diák (tanár-szülő) kommunikáció új lehetősége 



 

 

Az ’info-kommunikációs technológiák’ megnevezés kulcseleme, a ’kommunikáció’, ami alapvető 

jelentőségű a tanítási-tanulási folyamatban. Természetesen a 21. századi technológia ezen a téren is 

jelentős újításokat hozott. Az oktatási folyamat résztvevői (diákok–tanárok–szülők) ma már számos új, 

számítógépes csatornán át léphetnek kapcsolatba egymással. Ezek legnagyobb előnye – szemben a 

klasszikus (napló, telefon, papír alapú levelezés) technikákkal –, hogy gyorsabb, hatékonyabb és 

zömében mennyiségi korlát nélküli információcserét biztosítanak. Mivel a tanítási folyamat egyik 

kulcsa a gyors visszajelzés és a hatékony kommunikáció, ma már nem lehet kibújni az IKT-alapú 

kapcsolattartás alól. 

Napjainkban szülőnek, diáknak az egyik első gondolata, ha kapcsolatba akar lépni a tanárral az 

elektronikus levelezés (e-mail). Így lényegében bármikor utolérhető a pedagógus, ami kétségtelenül 

nagy előny – ugyanakkor bizonyos szempontból hátrány is. Fontos, hogy a tanár kialakítsa attitűdjét a 

kommunikáció ilyetén kiterjesztésével kapcsolatosan. Van külön iskolai drótposta címe, amit 

kifejezetten a tanítással kapcsolatos információcserére használ, vagy a magán levelezéseihez 

használt fiókját használja? Ez utóbbi esetben bármikor hajlandó munkával kapcsolatos leveleket 

olvasni, vagy csak meghatározott időszakokban? A döntés a tanár személyiségén múlik, fontos 

azonban, hogy ahhoz következetesen tartsa magát. Zavaró lehet (sőt akár félreértésekre adhat 

alapot), ha egy ideig – akár kezdeti lelkesedésből – a tanár éjjel-nappal válaszol a diákok, szülők 

leveleire, majd látszólag (a tanév sűrűsödésével) napokon át nem lehet elérni. Igyekezzünk a tanév 

elején (vagy felvett osztályonként) eldönteni, hogy milyen aktivitást kívánunk alkalmazni, és ezt 

ismertessük a diákokkal, szülőkkel. (Például: csak a péntek éjfélig elküldött levelekre válaszolunk a 

hétvégén, vagy az oktatási szünetekben nem kívánunk iskolai levelezéssel foglalkozni. Számos 

levelezőprogram lehetőséget ad „házon kívül vagyok” típusú azonnali válaszüzenetek beállítására is.) 

Ha a diákokkal is tartjuk a kapcsolatot e-mailben, arra is fel kell készülnünk, hogy ők nem 

feltétlenül úgy kezelik a levelezés ezen formáját, mint mi. Lehet, hogy mi egy-egy e-mailt a hivatalos 

levelezéseknek megfelelően fogalmazunk meg, míg a diákok inkább a rövid sms-üzeneteknek (a 

’short message service’ rövidítése!) feleltetik meg leveleiket, gyakran az alapvető udvariassági 

formákat is szélsőségesen leegyszerűsítve. Ezen a területen is a tanári megértés és a nevelési cél 

mozgasson minket! Ha számunkra zavaró az ilyen megfogalmazás, ne lépjünk fel azonnal 

szélsőségesen, hanem beszéljük meg a gyerekekkel a kapcsolattartás ezen módjának szerintünk 

elvárható szabályait. 

A diákok egyéb sajátos kapcsolattartási felületeket is használnak. Csevegő alkalmazásokat 

(„chat”), közösségi oldalakat (pl. Twitter, Facebook, Network) használnak a kommunikációra. Ezeknek 

a felületeknek is megvan a saját kultúrája, amire szintén fel kell készülnünk, ha ezek használata 

mellett döntünk. A közösségi oldalakon az egymást bejelölő ismerősök minden képet, információt 

látnak egymásról. Nem biztos, hogy diákjaink ilyen mértékben bizalmas információkat szeretnének 

megosztani velünk, és nekünk is át kell gondolnunk, mit töltünk (vagy már töltöttünk) fel ezekre az 

oldalakra, mielőtt diákjaink között keresünk ’ismerősöket’. Ne felejtsük el, hétről hétre, óráról órára 

megfelelően távolságtartó és felelős szerepet kell ellátnunk a gyerekek előtt, amit egy-egy kínos 

tartalom nagyon megnehezíthet, rombolhatja a tekintélyünket. (Néhány iskola vezetősége 

szabályozza is a tanárok közösségi oldalhasználatát.) 

Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy olyan zárt csoportokat hozassunk létre a diákokkal egy-

egy feladat megoldásához (vagy akár a hatékony osztály–tanár kommunikáció céljából), ahova ők 

anélkül hívhatnak meg minket, hogy ismerősük lennénk. Megfelelő körültekintéssel tehát anélkül 

használhatjuk a fiatalok által kedvelt csatornákat, hogy a tanár-diák szerepek sérülnének. 

A kommunikációs csatornák arra is alkalmasak, hogy azokon különböző fájlokat, egyéb tartalmakat 

osszunk meg egymással. A digitális oktatási környezetek (pl. Moodle) alkalmasak az oktatási 

folyamathoz kapcsolódó fájlok diákok közti, védett környezetben történő terjesztésére. Ugyanakkor 

egyéb, web-felületű lehetőségek is rendelkezésre állnak – videók megosztására a YouTube, egyéb 

anyagok megosztására a Delicious közösségi linkmegosztó oldal vagy a Windows Live regisztrációt 

igénylő SkyDrive. 

A közös munkát segítő, kommunikációra is alkalmas felületeknek különböző szintű felhasználói 

ismeretet igénylő formái léteznek (részletes áttekintésüket adja Nádori és Prievara 2012) – az 

egyszerű, közös szerkesztő felületként működő típusoktól (pl. szövegszerkesztő – Titanpad, a cetliző 



 

 

programok – Wallwisher, a közös rajzoló program – Twiddla), az összetettebb fájlok szerkesztésére 

alkalmas lehetőségeken át (pl. Office Web Apps, Google dokumentumok) az intenzívebb tanári 

munkát igénylő, közösen szerkeszthető, enciklopédia szerű wiki-szerkesztőkig (pl: Wetpaint). 

Alapvetően egyoldalú kommunikációra szolgál, de akár közösen alakíthatóvá is tehetők az internetes 

naplók (blog) is. 

A tanár–szülő közti információcsere színterei is lehetnek a fent felsorolt felületek – természetesen 

ebben az esetben a megfelelően adaptált kommunikációs stílussal. Azonban ahogyan a klasszikus 

iskolai rendszer esetében is, az IKT-val támogatott szülői értesítésnek is megvannak a saját csatornái. 

A korábbi ellenőrző könyvet lassan minden iskolában felváltja (vagy legalább kiegészíti) a digitális 

napló. Ennek megfelelő használatával naprakésszé tehető az iskola és a család közti kapcsolat, s 

ráadásul a digitális napló – nevének megfelelően – valójában az osztálynapló és az ellenőrző könyv 

kommunikációra szolgáló oldalait ötvözi. Amellett, hogy alkalmas a jegyek bevezetésére, 

ellenőrzésére, a hiányzások, mulasztások dokumentálására, a tananyag részletes követésére vagy a 

házi feladatok feltüntetésére, üzenetküldő felülete révén könnyen küldhető üzenet egy-egy szülőnek, 

diáknak vagy akár tanulócsoportoknak, osztályoknak vagy az ő szüleiknek is. 

Összességében tehát látható, hogy megfelelő lelkesedéssel, kitartással és elhivatottsággal a 

szakiskolai oktatási-nevelési munka minden didaktikai elemét átitathatják az IKT-alapú módszerek. 

Használatukkal lehetőségünk nyílik az oktatásba bevonni a virtuális teret is, amiben együtt kell 

tudnunk mozogni a diákjainkkal. Ezek a ’digitális tantermek’ (Nádori és Prievara 2012) kitágítják az 

iskola falait és időkereteit, s segítségükkel a tanítási-tanulási folyamat hangsúlya is eltolódhat a 

diákokra, illetve az ő önálló ismeretszerzésük felé. Az ITK-alapú didaktikai rész lezárásaként nézzük 

meg, hogy miképpen válhat a diákok önálló ismeretszerzésének színterévé ez a bizonyos digitális 

tanterem. 

9.2.6. A digitális osztályterem működtetésének egy példája: az IKT-alapú projektek 

A hagyományos osztálytermi kereteken túlmutató pedagógiai módszer a projektmunka. Mint 

minden pedagógiai területen, természetesen itt is új lehetőséget nyit az IKT-eszközök alkalmazásának 

lehetősége. A módszer egyik előnye, hogy alkalmazkodik a diákok azon igényéhez, hogy a tanulási-

tanítási folyamat során kiszakadjunk a négy fal közül. Ez az előny ugyanakkor hátrány is, hiszen oly 

módon kell motiválni a diákokat, hogy feladatukkal foglalkozzanak az utolsó kicsengetés után is. 

Ebben egyrészt a valósághoz közeli témaválasztás nyújthat segítséget, amikor a későbbi 

szakemberek valós, esetleg a gyakorlatban is megvalósuló, megvalósítható terméket állítanak elő. 

Ilyen lehet az iskola környezetének vagy a tangazdaság kertjének megtervezése és kiépítése 

meghatározott (gazdaságossági, alkalmazhatósági, növény-egészségügyi vagy esztétikai) 

szempontok alapján. Egy olyan anyag összeállítása is motiváló lehet, amelyet a közeli jövőben akár a 

szakmában is haszonnal alkalmazhatnak a diákok – pl. egy-egy kártevő fertőzésének megelőzésére, 

kártételének kivédésére szolgáló lehetőségek összegyűjtése, kórképtünetek áttekintő bemutatása stb. 

Az is segíti a közös munka beindítását, ha a tanórákon vagy gyakorlati foglalkozásokon tudunk időt 

biztosítani arra, hogy foglalkozzanak a diákok a projekttel, s ekkor a tanári ellenőrzés, nyomon 

követés és segítség lehetősége is adott. 

A projektek kivitelezése során az IKT módszerei információgyűjtésre, kapcsolattartásra, 

ellenőrzésre és a produktum előállítására egyaránt alkalmasak. Ezt a négy témakört e fejezet egyéb 

pontjain részletesen tárgyaljuk, itt most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ezek egysége a projekt 

kimenetele szempontjából alapvető. Tanári döntésen múlik, hogy mennyire kötjük meg a diákok kezét 

az egyes eszközök használatának vonatkozásában.  Ha abból indulunk ki, hogy informatikai 

fejlődésük gyakran meghaladja a miénket, nagyobb ösztönző erő lehet, ha a projekt eleme a 

kivitelezés módszerének csoportos kidolgozása is. A mai diákok ráadásul sokkal lelkesebbek, ha 

maguk választhatják ki, hogy mi módon kommunikálnak és mit állítsanak elő, mintha a saját 

akaratunkat erőltetjük rájuk. Ez természetesen semmiképpen nem jelentheti a tanár kivonulását a 

munkafolyamatból – sőt! A pedagógiai kereteket és az elvárásokat nekünk kell megfogalmaznunk, és 

folyamatosan követnünk kell a munkafolyamatot. Ha úgy érezzük, az rossz irányba fordul 

(ellenőrizhetetlen információhalmaz, egyenlőtlen munkamegosztás, vállalhatatlan határidők, kicsúszás 



 

 

az időkeretből), be kell avatkoznunk! Ahhoz, hogy a nyomon követés hatékony legyen, érdemes 

köztes határidőket felállítanunk, terveket bekérnünk a diákoktól – de ez a folyamat is könnyíthető 

informatikai módszerekkel, ha egy megosztott munkafelületen ellenőrizzük az egyes projektek 

előrehaladását. 

A projektmunka értékelése a közös munka kényes pontja. Amellett persze, hogy a hosszú távú 

közös munka a későbbi szakmai munkafolyamatot modellezi, és arra készíti fel a diákokat. Hasonlóan 

a valós helyzetekhez, itt is felmerül az egyenlőtlen munkamegosztás, a ’lógás’ lehetősége. Habár a 

közösen kivitelezett kertészeti munka értékét csak a produktum szabja meg (hiszen a vállalkozás, cég 

ettől függően kapja majd meg a szerződésben lefektetett fizetséget), ebben a tekintetben – pedagógiai 

célokból – el kell tekintenünk a valós helyzet teljes modellezésétől. Ha a diákok azt látják, hogy a 

csoport minden tagja megkapja az elismerést a munkafolyamatban végzett aktivitásától függetlenül – 

bár ennek is van illusztratív ereje – a projekt, mint módszer, könnyen elveszti vonzerejét. Éppen ezért 

fontos, hogy valamiképpen megoldjuk az egyes diákok munkájának egyedi értékelését is, aminek egy 

lehetősége a portfolió készítése. A portfolió lényege, hogy a diákok önállóan dokumentálják 

valamennyi saját munkájukat a folyamat során – azaz összegzik vázlataikat, terveiket, ötleteiket (az 

elvetetteket is!), a gyűjtőmunkájuk során összeszedett anyagokat, megbeszéléseiket stb. 

Hagyományos formában ez rendkívül sok időt vesz igénybe, azonban a számítástechnika világában 

ez már könnyen megy: a kézzel írt vázlatok, rajzok, tervek beszkennelhetők, lefotózhatók, az 

internetes adatgyűjtés során összeszedett anyagok eleve digitális formában állnak rendelkezésre, az 

elektronikus levelezés anyagai is könnyen összemásolhatók, elmenthetők. Ha a munkafolyamat 

lépéseinek dokumentációját egy digitális mappában folyamatosan gyűjtik a diákok, akkor utólag is 

nyomon követhető az egyes csoporttagok egyedi munkája, ami külön is értékelhető. 

Az értékelés szempontjából fontos alapelv, hogy a diákok előre tisztában legyenek munkájuk 

értékelésének szempontjaival: a portfolió-készítés feladatával, határidőkkel és az elkészítendő 

produktummal. Előre el kell döntenünk, hogy csak a végterméket, csak a munkafolyamatot vagy 

mindkettőt értékeljük-e, de ettől függetlenül mindig biztosítsunk lehetőséget a végtermék 

bemutatására. 



 

 

PÉLDA EGY IKT-N ALAPULÓ PROJEKTMUNKÁRA 

A közös munka a tanórán kezdődik, egy csoportformáló motivációs feladattal, majd a 

tulajdonképpeni projektmunka bemutatása szerepel. 

A borókák 
 
A boróka kedvelt fenyőhelyettesítő. Viaszos levelei hamvas, telet idéző levélszínt adnak a 
növénynek. Ha karácsonyfának nem is használjuk, ágaival sokszor díszítünk. Ugyanígy 
hálás koszorútakaró is, akár kegyeleti koszorúról, akár karácsonyi kopogtatóról van szó. 
 
A boróka botanikája 
 
A közönséges borókák (Juniperus communis) közt előfordulnak fatermetűek, de 
gyakrabban cserjealakúak. A feltörekvő hajtások sokszor jellegzetes oszlopos alakot 
formáznak, de ismertek bokros és terülő fajok is. A borókák kétlakiak, a női egyedek 
inkább terülők, míg a porzósok inkább oszloposak. Háromélű hajtásaikon szórt állású 
örvökben hármasával fejlődnek a tűlevelek. Az előző évi hajtások hónaljában fejlődnek a 
3-as örvökben álló porzólevelek, illetve az azévi hajtások hónaljában fejlődnek örvönként 
3-asával a termőlevelek. A megporzást követő megtermékenyítés csak a második év 
tavaszán történik. A boróka lassú növekedésű. A borókák akár száz évig is élhetnek, de 
ismertek több száz éves példányok is. 
 
Megporzás után a felső hármas pikkelylevél összenő, és az első évben zöld bogyó a 
második évben hamvas, kékesfekete tobozbogyóvá alakul, amelyben három kemény 
mag fejlődik. A termős egyedeken ezért mindkét fajta bogyó előfordul. A termést sok 
madárfaj kedveli és terjeszti. Borókabogyót szárítva és frissen is használják. 
 

(Forrás: http:// http://kertlap.hu/boroka/) 
 
Csoportmunka 
A fenti szöveg a dísznövényként széles körben használt borókákra vonatkozóan 
tartalmaz információkat. Sajnos ezek közül több is botanikailag helytelen. Magyarázzátok 
meg mi a probléma a következő, idézett részekkel: 
   „A közönséges borókák (Juniperus communis) közt előfordulnak fatermetűek” 

  „A termést sok madárfaj kedveli és terjeszti.” 
 
Próbáljatok meg minél több, a kertészeti gyakorlatban alkalmazott boróka fajt 
összegyűjteni! Mit tanultatok / hallottatok felhasználási lehetőségeikről, környezeti 
igényeikről? 
 
 
Projektmunka 
A csoport tagjai a következő egy hónapban együtt dolgozva gyűjtsenek össze minél több 
információt a kertészeti gyakorlatban is használt borókákról! 
 
Járjatok utána minél több forrásból a következő kérdéseknek: 
• Milyen általános információkat gondoltok fontosnak a boróka nemzetségről? 
• Melyek a mai kereskedelmi forgalomban levő, leggyakrabban alkalmazott fajok 

(fajták)? Mi a magyarázata népszerűségüknek? 
• Hogyan lehet egymástól megkülönböztetni ezeket a fajokat? Készítsetek praktikus 

határozó-kulcsot hozzájuk! 
• Összegezzétek az általatok legfontosabbnak tartott fajok termesztési igényeit! Melyek 

a legfontosabb hasonlóságok illetve különbségek köztük? 
• Milyen felhasználási lehetőségeik vannak a felsorolt fajoknak és fajtáknak? (A 

kertészeti felhasználás mellett találtok további lehetőségeket?) 
• Melyek a borókák gyakori kártevői és kórokozói? Hogyan lehet ezek ellen védekezni? 
• Értékeljétek összességében a nemzetség alkalmazhatóságát! Javasoljátok-e, ha igen, 

akkor hova a felhasználásukat? 
 



 

 

  
A munkátok során három dolgot kell közösen elkészítenetek, amelyek alapján az 
egész csoport közös értékelése történik (erre kapjátok az egyik jegyet): 
• Készítsetek egy összefoglaló digitális anyagot, ami a kutatásotok minden eredményét 

érinti! Találjátok ki, hogy ezt milyen formában tudnátok leghatékonyabban megtenni. 
Színes poszter elkészítésével, néhány oldalas írásmű elkészítésével, internetes 
adatbázisban összegyűjtött kép- és szöveganyag segítségével stb. (Ennek 
tartalmaznia kell a felhasznált források listáját is.) 

• Készítsetek egy maximum 10 perces szemléltető ppt-bemutatót, ami összefoglalja a 
megtalált eredményeitek lényegét és segíti a többiek eligazodását a kutatási 
eredményeteket összefoglaló anyagban! 

• Készítsetek egy néhány oldal terjedelmű, vázlatpontokban összegyűjtött 
összefoglalót, ami szerintetek a többiek számára megtanulandó legfontosabb 
eredményeiteket tartalmazza! 

 
A munkafolyamat során a csoporttagok egyéni munkáját is értékelni fogjuk (erre kapjátok 

a másik jegyet). Ehhez digitális portfoliót kell készítenetek: 

 • Minden feladatot, amit a munka során végeztek pontosan dokumentáljatok. Ez nem 

jelenti azt, hogy papíron nem tervezgethettek, írogathattok, de ezeket a terveket 

fotózzátok le, és mentsétek el egy fájlban. (Az elvetett tervek, ötletek is a 

munkafolyamat részei, így ezeket is dokumentáljátok!) 

• Megbeszéléseitekről, döntéseitekről írjatok rövid összefoglalókat.  

• Levelezéseitek értékelhető elemeit is mentsétek el.  

 

 

A feladat megoldásának menete: 

• Készítsétek elő a munkátokat, hozzátok meg a feladat kimenetelére vonatkozó 

döntéseket! 

• Szedjétek össze, hogy milyen forrásokból fogtok utánanézni a szükséges fajoknak, 

ismereteknek! Készítsetek egy listát ezekről! 

• Osszátok fel a feladatokat egymás között! Döntsétek el, hogy a források vagy a 

kérdések szerint osztjátok-e meg a munkát! Írjátok össze, hogy ki mit vállalt, és 

vállalásaitokat küldjétek el tanárotoknak! 

• Beszéljétek meg, mi módon követitek egymás munkáját, hogyan tartjátok egymással a 

kapcsolatot!  

• Döntsétek el, hogyan fogjátok elkészíteni a közös anyagot! E-mailben fogtok 

kommunikálni? Megosztott dokumentumokon dolgoztok majd? 

• Tűzzetek ki határidőket magatoknak és ezt is rögzítsétek a füzetbe! (Legalább három 

kulcs határidőt állapítsatok meg!) A határidőket is küldjétek el tanárotoknak!  

 • Ne feledjétek, a projekt sikeres teljesítésére 1 hónapotok van! Rendszeresen 

ellenőrizzétek, hogy az ütemezésnek megfelelően haladtok-e! Minden kitűzött 

határidő letelte után küldjetek összegző anyagot a tanárotoknak! 

 

 

9.3. Az IKT-val kapcsolatos attitűd kialakításának pedagógiai lehetőségei 

A tanári munka egyik fontos – nevelési – aspektusa, hogy diákjainkban kialakítsuk a megfelelő 

attitűdöt az őket körülvevő világ eszközei, technikái iránt. Különösen igaz ez olyan elemek esetében, 

amelyeket a szakiskolai diákok munkájuk során is használni fognak, és ez az info-kommunikációs 

technológiákra biztosan igaz. 

Természetesen nekünk, tanároknak megvan a saját véleményünk ezekről az eszközökről, 

ugyanakkor mindenképpen látnunk kell, hogy diákjaink a munkaerő-piacon és a továbbtanulás során 

egyaránt hátránnyal indulnak, ha nem ismerik az IKT-ban rejlő lehetőségeket, annak előnyeit és 



 

 

korlátait. Mivel ők maguk is nap, mint nap használják azt, a legjobb lehetősége a megfelelő hozzáállás 

kialakításának, ha tanári irányítással vesszük rá őket a célzott, szakmai területüknek megfelelő 

használatra és szembesítjük őket a korlátokkal (a technológiákéval illetve sajátjaikkal). Így saját 

tapasztalataikból jönnek rá például arra, hogy egy növényi kártevővel szembeni védekezési stratégia 

kidolgozásához nem elegendő a google által kidobott első oldalt elolvasni, sokkal hatékonyabb, a 

különböző információk (köztük a szakkönyvek, szakértői vélemények, a szakiskolában tanultak) 

ötvözése. 

Az oktatói munka során fontos, hogy kiterjesszük a diákok IKT-ra vonatkozó ismereteit, amihez 

azonban az is nélkülözhetetlen, hogy a tanulócsoportokban előzetesen felmérjük a diákok IKT-

használati szokásait. Célszerű, ha az adaptív oktatási megközelítést alkalmazva ebben a 

kontextusban is fordítunk energiát arra, hogy megismerjük diákjainkat. Az így szerzett információt 

természetesen nem arra kell használnunk, hogy igyekezzünk túlszárnyalni őket, vagy hogy próbáljuk 

meg felvenni velük a versenyt. (A legtöbb területen ez úgysem fog sikerülni!) Az legyen a célunk, hogy 

különböző feladatok alkalmazásával (ld. a korábbi fejezeteket), kiderítsük, képesek-e IKT-s 

kompetenciájukat az adott szaktárggyal kapcsolatos célok elérése érdekében, hatékonyan alkalmazni. 

Van-e egyáltalán ötletük arra, hogy miként adaptálhatnák azokat az említett feladatokban? Innentől 

kezdve pedig a mi feladatunk, hogy „dolgozzunk a hozott anyagból”, azaz világítsunk rá az alkalmazott 

megközelítés pozitív és negatív oldalaira, sikerült-e elérni (esetleg meghaladni) az általunk elvárt célt. 

Pl. ha a feladat egy kórkép vagy hiánytünet felismerése a terepen, akkor az okos telefonján kereső 

diák jön-e rá hamarabb a megoldásra, vagy az, aki megtanulta a tananyagot, esetleg az, akinek volt 

ötlete és ellenőrizte azt a neten. Megkaptunk minden információt?  

Az eddig leírtakból egyértelműen következik, hogy a 21. században a tanárnak mindenképpen 

ismeretekkel kell rendelkeznie az IKT-módszerekre vonatkozóan. Ahhoz, hogy hitelt érdemlően tudjon 

véleményt mondani róluk (akár egyes kontextusokban elutasítani azok használatát), a diákoknak 

látniuk kell, hogy a tanárnak megfelelő mennyiségű (legalább az övéket megközelítő) tapasztalat 

alapján teszi meg kijelentéseit. Ennek pedig a leghatásosabb módja, ha nem ’csak beszél róluk’, 

hanem folyamatosan, de kritikusan alkalmazza azokat pedagógiai munkája során. (A magas szintű 

IKT-s órák mellett képes ezen eszközök nélkül is jó órát tartani.) Különösen hatásos, ha olyan 

módszereket, eszközöket (pl. applikációkat, tervező szoftvereket) tud mutatni nekik, amiket nem 

ismernek. 

 

9.4. Az IKT-eszközök alkalmazásának feltételei 

A korábbi fejezetek átolvasása után remélhetőleg minden mérnöktanárnak és tanárjelöltnek 

megjött a kedve ahhoz, hogy megpróbálkozzon az IKT-eszközöknek az oktatási folyamatba 

emelésével. Fontos, hogy az elméleti ismeretek és ötletek gyakorlatba történő átültetéséhez 

átgondoljunk néhány olyan problémát, feltételt, ami nehezítheti az informatikai módszerek mindennapi 

használatát, vagy olyan nem szükségszerű kudarcokhoz vezethet, amelyek elveszik a mi – vagy akár 

tanítványaink – kedvét is e technikák alkalmazásától. 

9.4.1. A tanár személye, személyisége, mint feltétel 

Már többször említettük, hogy bármilyen oktatási helyzetben elsődleges a tanár hitelessége 

ahhoz, hogy attitűdjét megfelelően átadhassa. Az IKT-eszközök kontextusában ez elsősorban a 

megfelelő jártasságot, körültekintő véleményalkotási képességet jelent. 

Az IKT-val segített oktatás legfontosabb tanári tényezője az elszántság. Hasonlóan számos 

egyéb pedagógiai módszerhez, csak akkor érdemes nekifognunk ezen eszközök használatához, ha 

felkészülünk az első időszakban jelentkező nehézségekre, problémákra – nem ritkán kudarcokra. 

Csak azért ne vigyünk digitális módszereket tanóráinkra, ’mert elvárás’. Ha látszik lelkesedésünk, az 

akkor is jó eséllyel átragad a diákokra, ha valami balul sül el az órán, de ők látják, hogy a 

módszerekkel is nekik igyekszünk segíteni. Ekkor az is előfordulhat, hogy nem várt személyektől, más 

órán akár inaktív tanulóktól érkezik a segítség. 



 

 

Ezzel párhuzamosan fel kell készülnünk arra is, hogy még ha simán mennek is a dolgok, 

diákjaink akkor is felkészültebbek lesznek egyes technológiák alkalmazásában nálunk. Sok tanár úgy 

érzi, kicsúszik a lába alól a talaj, ha a diák jobban tud valamit. Az IKT-eszközök alkalmazásánál el kell 

felejteni ezt a gondolkodásmódot, mivel rossz eredményt szül, ha a tanár úgy próbál versenyezni a 

diákokkal, hogy közben az előre megtervezett órai elemeket sem tudja kézben tartani. Ezzel szemben, 

ha elfogadjuk (és a diákokkal is megértetjük), hogy olyan elemeket akarunk bevinni a tanórába, amivel 

bár sokat foglalkoztunk, nekünk is új, de azt szeretnék, hogy a tananyag átadása minél hatékonyabb, 

a tanóra pedig minél élvezetesebb legyen, akkor sokkal nyitottabbak és segítőkészebbek, elnézőbbek 

lehetnek a vártnál. 

Természetesen igyekeznünk kell minimalizálni a lehetséges problémákat. Mindenképpen 

készüljünk fel a módszerek alkalmazásának nehézségeire, problémáira mielőtt bevinnénk azokat az 

oktatási környezetbe. Ez éppúgy jelenti a szemléltető anyagok, prezentációk átnézését, mint az 

alkalmazandó módszerek begyakorlását, kipróbálást (lehetőleg az iskola hardveres környezetében!). 

Igyekezzünk minden problémahelyzetre felkészülni (így is adódhat még számos váratlan esemény).  

Az eddig említettekből látszik, hogy az IKT-elemek órába illesztése igen időigényes folyamat. Ezt 

mindenképpen látnunk kell, amikor beemeljük ezeket a tervezés folyamatába. Ha kezdők vagyunk 

(akár az informatikai eszközök alkalmazásában, akár a tanári pályán), semmiképpen ne tervezzünk a 

tanmenet minden elemébe valamilyen IKT-s elemet, vagy a tematikus tervünk óráit se terheljük túl 

azokkal (ez pedagógiailag sem feltétlenül lenne célravezető – ld. a korábbi fejezeteket). Főleg kezdő 

pedagógusoknak javasolható az egyensúlyra törekvés, tehát főleg a pálya elején érdemes mindenféle 

(klasszikus és modern) technikát elsajátítani, begyakorolni, megismerni azok előnyeit és hátrányait, 

hogy végül saját tapasztalatok alapján tervezhessük azokat különféle tanítási-tanulási feladatok 

pedagógiailag korrekt megoldására. 

A tapasztalatszerzés egy másik előnye, hogy a próbálgatások során fokozatosan, de nem 

megerőltető tempóban válunk egyre gyakorlottabbá, ugyanakkor az elkészült, jövőben használható 

anyagaink száma is folyamatosan gyarapszik, azok minősége is egyre inkább javul. A korábbi 

időszakba fektetett idő és energia tehát az IKT-módszerek esetében is szép lassan megtérül. Egyre 

több digitális szemléltető anyagunk lesz, folyamatosan nő a kidolgozott projektfeladatok száma, az 

egyes tanórákba építhető egyéb elemek mennyisége. Végezetül ebben a kontextusban is magától 

értetődő, hogy a folyamatos gyakorlással egyre könnyebben, készségszerűen, egyre kevesebb 

hibával tudjuk majd alkalmazni e módszereket. 

A tanári tényezőnek van egy közösségi vonatkozása is. Minden tanár egy munkaközösségnek, 

tantestületnek a tagja. Az IKT-használat kapcsán sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az osztály 

nem velünk tölti el az egész hetet. Döntéseink meghozatalakor szem előtt kell tartanunk a 

munkatársakkal szembeni lojalitást is. Ne akarjunk azért minél több informatikai elemet bevinni 

óráinkra, mert a többiek ezt nem csinálják, s így ’lekörözhetjük a többieket’ vagy ’modernebbek’, 

’menőbbek’ leszünk náluk! Akkor is gondolnunk kell erre a problémára, ha a legjobb cél vezérel 

minket, mivel akár szándékunkon kívül is ránk aggathatják diákjaink az előző mondat jelzőit. A 

legkisebb közvetett konfliktusra utaló, diáktól jövő megjegyzés esetén azonnal mutassuk meg 

diákjainknak, hogy ez a mi módszerünk, s a többi kolléga értékei pedig a másféle megközelítésben 

rejlenek. Vigyázzunk a nevelő célzatúnak szánt kijelentéseinkkel is! Ne használhassák fel 

mondatainkat a diákok más kollégákkal szemben. Ismét csak azt hangsúlyozhatjuk, hogy minden más 

pedagógiai eszközhöz hasonlóan az IKT-s módszerek sem csodafegyverek, nem attól lesz jó tanár 

valaki, hogy sűrűn alkalmazza azokat, hanem attól, ha a helyén kezelve, a pedagógia egyik 

oldalaként, a többi (hagyományos) módszer tiszteletben tartásával építi be őket munkájába. 

9.4.2. A diákok IKT-val szembeni attitűdje 

A tanár, mint személyi tényező, mellett az IKT-eszközök tanórai tervezésekor természetesen 

szem előtt kell tartanunk a diákok személyiségét is. Habár abból indulunk ki, hogy a 21. században, 

amikor a tanár a Z-generáció tagjainak tart tanórát, akkor informatikai képességei elmaradnak 

diákjaiétól, ezt az állítást sem szabad meggondolatlanul általánosítani. Mindenképpen fontos, hogy 

ebben a vonatkozásban is alkalmazzuk a pedagógiai adaptivitás elvét, és mérjük fel (vagy legalább 



 

 

puhatoljuk ki) a diákok felkészültségét. Szinte biztos, hogy minden osztályban találkozunk olyan 

gyerekekkel, akiknek csekély (vagy akár semmilyen) tapasztalata nincs az informatikai eszközök 

használatában. Éppen ezért az ő helyzetükre is gondolnunk kell e módszerek alkalmazásakor. Az 

értékelés során maradjunk objektívek, még félreértésből sem lehetnek elmarasztaló szavaink bántók 

rájuk nézve. Abban az esetben, ha a diákoktól várunk IKT-használatot, tanácsos először csoport- vagy 

pármunkában dolgozni, ügyelve arra, hogy a járatlanabb gyerekek mellé tapasztaltabb társak 

kerüljenek, s ez utóbbiak pedig valóban segítsék a módszerek elsajátítását. (Ugyanakkor a 

tapasztalatlanság nem lehet kibúvó sem, hiszen célunk kell legyen, hogy ezeket a gyerekeket is 

bevezessük az IKT-módszerek alkalmazásába – ld. korábban!) Az is egy megoldandó nevelési cél, 

hogy a járatlanabb diákok bátortalanságát (sok esetben félelmét) feloldjuk. (Ebben például sokat 

segíthet, ha hasonló, korai tapasztalatainkat, akár ügyetlenkedéseinket osztjuk meg az osztályokkal.) 

Mivel gyakran a félelem abból fakad, hogy a diákok tartanak attól, hogy mit rontanak el, vagy milyen 

károkat okozhatnak, magyarázzuk el, hogy mi az a keret amiben nyugodtan próbálkozhatnak, s mi az 

a határ, amit nem léphetnek túl. (Pl. szabadon kereshetnek információkat és tölthetnek le anyagokat 

az internetről, de torrent-oldalakat akkor sem használhatnak, ha onnan a tananyaghoz kapcsolódó 

anyagokat szeretnének megszerezni.) 

Hasonló a probléma abban az esetben is, ha a diákokat saját eszközeik használatára kérjük meg. 

Egy számítógéppel megoldandó házi feladat vagy okostelefon órai alkalmazását igénylő munka előtt 

győződjünk meg róla, hogy rendelkeznek-e a diákok a megfelelő felszereltséggel a feladat 

teljesítéséhez. Vigyáznunk kell, mert nem csak az órai munkát vagy önálló feladatot nem tudják ezek 

hiányában a diákok teljesíteni, de akár megalázó élményként is megélhetik az érzékenyebb gyerekek 

ezt a helyzetet. 

Arra is fontos odafigyelnünk, hogy hasonlóan egyéb területekhez, az informatikai eszközök 

területén is igen mozaikos lehet a diákok felkészültsége. Míg pl. mesterien kommunikálnak az internet 

nyújtotta csatornák segítségével, előfordulhat, hogy a szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő 

programokat nem is ismerik. Éppen ezért az órák megtervezésénél is gondoljunk arra, hogy e 

szoftverek használata jóval időigényesebb lehet annál, mint mi előre gondoljuk. 

Végezetül azzal is tisztában kell lennünk, hogy ha megnyitjuk a világhálót a gyerekek előtt 

tanórán, azzal új nevelési, fegyelmezési problémákkal is szembesülünk. Nagy az esélye, hogy a 

diákok azonnal saját levelezésüket, Facebook-oldalukat nyitják meg először, on-line játékokba 

kezdenek, vagy csak úgy, általában kezdenek szörfözni a világhálón. Megfelelő motiválással, 

elegendő feladattal a probléma éppúgy kezelhető, mint az egyéb tanórai meg nem engedett 

tevékenység. Nagyobb gondot jelent, hogy a világháló segítségével akár tanórán is lehetőség nyílik a 

gyerekek számára akár illegális (letöltések) vagy morálisan nem megengedhető tevékenységek 

(internetes zaklatás) folytatására. Ezek kezelése elsősorban olyan nevelési kérdés, amit nem 

feltétlenül a szaktárgyi óra keretei között kell megoldani (ez már inkább az osztályfőnöki feladatok 

egyike), de fontos folyamatosan figyelemmel kísérnünk és szükség esetén megfelelően lereagálnunk 

a tanulók munkáját. Mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy ezeknek a tevékenységeknek a gyanúja is 

súlyos megrovást von magával! A diákok munkájának követésére ma már olyan szoftveres 

lehetőségek is rendelkezésre állnak (pl. a Netsupport School rendszer), amelyek segítségével a tanári 

gépen folyamatosan monitorozható a tanulói gépek képernyője. 

9.4.3. IKT és iskolai infrastruktúra 

Az informatikai módszerek használatának talán leggyakoribb korlátja az iskolák 

számítástechnikai felszereltségében rejlik. Habár az utóbbi években számos pályázat szólt e 

rendszerek fejlesztéséről, melyek keretében számítógépekkel, projektorokkal, interaktív táblákkal 

szereltek fel iskolákat. Annak ellenére, hogy egyre inkább a ’digitális iskola’ kiépítése a cél, sok helyen 

a megvásárolt eszközök karbantartására, fejlesztésére, megújítására már nem volt pénz. IKT-val 

támogatott óráink esetében mindenképpen gondoljuk át előre, hogy milyen teremben, mely 

eszközökkel kívánunk órát tartani. Le kell azt/azokat foglalni időben? Mely kollégákkal kell egyeztetni 

előre használatukat? (Bosszantó lehet, ha egy átdolgozott éjszaka után azért nem tudjuk megtartani 

óránkat, mert elfelejtettük elkérni a projektort.) Ha internetkapcsolatra van szükségünk, működik a 



 

 

tanórára kijelölt teremben a hálózat, a wifi? Ha olyan órát tervezünk, ami a diákok eszközeinek 

használatán alapul, szóltunk nekik, hogy hozzanak közülük minél többen okostelefont, tabletet, 

notebookot?  

Még ha a tervezés során körültekintően jártunk el, akkor is fel kell készülnünk arra, hogy számos 

hibalehetőség hátráltathatja az óránkat. Szakadozhat a hálózat, lefagyhatnak a gépek, elromlik az 

egér, a billentyűzet, esetleg elmegy az áram. Minden óra esetében készüljünk arra is, hogy az előre 

eltervezett technikák nélkül is tudjuk a pedagógiai céljainknak megfelelő, didaktikus órát tartani. 

Végezetül az internet használatának néhány olyan vonatkozására szeretnénk felhívni a figyelmet, 

amelyeket nem árt végig gondolni mielőtt a gyerekeknek olyan feladatot adunk, ami a világhálón 

történő keresést is igényli. Az interneten számos olyan tartalom férhető hozzá (illegális tartalmak, 

’felnőtt’ oldalak), amelyeket semmiképpen nem engedhetünk, hogy begyűrűzzenek a tanórákra. 

Ugyancsak kérdéses azoknak az oldalaknak a használata az iskolákban, amelyek reklámokat 

tartalmaznak. Ezeknek a problémáknak a kezelése első sorban megfelelő előkészítéssel orvosolható. 

Bár nem szaktanári, hanem inkább osztályfőnöki (vagy az informatika óra kereteibe kívánkozna) a 

felelős internethasználat kérdése. Mindenképpen érdeklődjünk kollégáinknál, hogy az a csoport, 

osztály, ahol internethasználatot várnánk el, foglalkozott-e már a felelős internethasználattal. Ha nem, 

akkor nekünk kell felvállalnunk azt a feladatot is, hogy felkészítsük a diákokat ezekre a kérdésekre. 

Ennek felelőssége talán ahhoz hasonlítható leginkább, amikor a gyakorlatok elején balesetvédelmi 

oktatást tartunk. 
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