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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 különkülön 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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Előszó

Tisztelt Pedagógushallgató, Tisztelt Kolléga!
Az ismeretátadás sikeréhez nem csak magas szintű szakmai tudás, hanem az átadás megfelelő módszereinek ismerete, azok optimális megválasztása, és legfőképpen helyes alkalmazása szükséges.
Hiába tudjuk a tananyagot, hiába tudjuk betéve a pedagógiai ismereteket, ha az egyik legfontosabb
feladatunkat, az ismeretek átadásának megfelelő módszereit nem jól választjuk meg.
A pedagógiai folyamat zsákutcába vezethet, ha a tanuló - tanár interakcióban csak az adatközlésen
van a hangsúly, ennek módja pedig hibás.
A következő oldalainkon egy színes képet kaphat néhány módszertani megoldásról, melyeket hasznosíthat az élelmiszeripari szakmacsoport tantárgyainak oktatásában. Természetesen nem létezik
olyan módszer, melyet ne lehetne kisebb-nagyobb módosításokkal bárhonnan adaptálni, amennyiben
az illeszkedik a tanár(jelölt) és a diákok habitusához.
Ennek szellemében a szerzők óva intenek az egyes alfejezetekben leírtak feltétel nélküli, megfontolatlan követését. Ne feledjük, hogy minden gyerek egy önálló személyiség, minden óra más, nincsenek
kőbevésett módszerek. A módszerek helyes, személyre és helyzetre szabott alkalmazásával tudunk
csak eredményt elérni.
Szándékunk a jegyzettel az volt, hogy lehetőleg minél sokszínűbben, a szakmacsoportban oktatott
tantárgyak, ismeretek sokrétűségéhez igazodva, példákat mutassunk be.
A szemelvények általános felépítése alapján az egyes tárgycsoportokhoz, szakmákhoz kapcsolódóan
áttekintést adunk a törvényi szabályozásokban megadott keretekről, majd tematikus terv-részletek
segítségével ajánlást adunk egy-egy téma kidolgozásához, végül óratervek (foglalkoztatási tervek)
alapján bemutatunk egy-egy lehetséges feldolgozási módot.
A szemelvények során először az alapozó ismeretek köréből példákat mutatunk az Élelmiszeripari
nyersanyagismeret tantárgycsoport két témaköréből, valamint az Élelmiszeripari Műveletek témacsoportból 4 témakör részletes feldolgozását adjuk meg.
Ezután az egyes élelmiszeripari technológiák következnek, kiragadott témakör-minták és óravázlatokon bemutatva (pl. húsipar, tejipar, borászat, sütőipar).
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a leírtak csak példák, ajánlások. Egy-egy tanórán vagy foglalkozáson alkalmazott módszereket mindig az osztály vagy tanulócsoport, a tantárgy és a témakör sajátosságainak figyelembevételével kell, hogy megválassza a tanár (jelölt).
Bízunk benne, hogy a fenti intelmeket figyelembe véve, a tanítás hivatásának sikeres megvalósításában segítséget nyújthatunk.
A Szerzők
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1. Élelmiszeripari Anyagismeret Tantárgy– Tárgyfeldolgozási Szempontok

(Gyümölcsök jellemzői valamint Tej és tejtermékek témakörében)

Készítette: Dr. Hitka Géza
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1.1. Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy sajátosságai
1.1.1. A tantárgy helyzete a tudományban és az agrár-szakképzésben
Az élelmiszeripari anyagismeret tantárgy az iskolarendszerű képzésben résztvevő Élelmiszeripari Technikus szakképesítés megszerzésének alaptantárgya és egyben az „Általános
Élelmiszeripari Technológiák” szakmai követelménymodul bevezető tárgya. Tananyaga a
nyersanyagokkal és alapanyagokkal való megismerkedést biztosítja, valamint nélkülözhetetlen az élelmiszeripari technológiák elsajátításához.
1.1.2.A tantárgy kapcsolata egyéb tantárgyakkal (párhuzamok, egymásra épülések)
A tantárgy előfeltétele a kémiai és biológiai ismeretek elsajátítása. A tantárgy teljesítését
követően bármely élelmiszeripari technológia magas szintű alkalmazásához nélkülözhetetlen alapot képez.
1.1.3.A tantárgy sajátosságai
A tantárgy több tématerületet így a növényi nyersanyagokat, az állati eredetű nyersanyagokat valamint az adalékanyagok körét érinti így oktatójától elvárt ezen területek alapos
szakmai ismerete és szeretete.

1.2. A tantárgy tanításának célja és kimeneti követelményei
1.1.4. Általános célok
Az élelmiszeripari anyagismeret tantárgy tanításának célja, hogy felkészítése a hallgatót az
élelmiszeripar bármely ágazatában a differenciált szintű szakmaválasztásra. A tantárgy
célja, hogy megalapozza az élelmiszerágazatra vonatkozó szakmai műveltséget, rendszerezze az élelmiszeriparban használt nyersanyagokat és az azokat feldolgozó iparágakat,
megismertesse a tanulókat az élelmiszeripar környezetét befolyásoló tényezőkkel.
1.1.5.Tanítási-tanulási célok és feladatok
Ismeretet szerezzen az élelmiszer előállítás anyagaiból: alap-, segéd-, adalékanyagokból.
Megismerje az élelmiszertechnológiák és a termékgyártás elméleti alapjait. Felkészüljön a
munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem szakma specifikus feladataiból.
1.1.6.A kimeneti követelmények és szabályozásuk
Alkalmazza az élelmiszer előállítás anyagait: alapanyagokat, segédanyagokat és adalékanyagokat. Alkalmazza az élelmiszeripari technológiák alapjait és legfőbb jellemzőit. Alkalmazza valamennyi élelmiszeripari termékgyártáshoz szükséges alapvető munka-, tűzés környezetvédelmi előírást
1.1.7.A követelmények és a célok kapcsolata
A tantárgy elsajátításával elvárható, hogy a tanulóban alakítsa ki a minőségi munkavégzés
igényeit, neveljen az élelmiszeripari tevékenységekkel kapcsolatos tudatos, felelősségteljes magatartásra valamint tudatosítsa az élelmiszeripari termelés természeti feltételeit és a
környezeti, táplálkozás-élettani hatásait.

1.1.8.Kompetencia alapú képzés a tárgy oktatásában
A tárgy elsajátításával együtt nélkülözhetetlen az alábbi kompetenciák fejlesztése: szakmai
olvasott szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség kialakítása, információforrások
kezelése. Személyes kompetenciák közül kiemelendő a felelősségtudat, döntésképesség
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és önállóság fejlesztése. A társas kompetenciák esetén a fogalmazó készség és közérthetőség várható el, míg a módszer kompetenciáknál elsősorban a lényegfelismerés (lényeglátás), a logikus gondolkodás valamint az áttekintő képesség fejlesztése bír kiemelt szereppel.

1.3. A tantárgy tananyaga

1.1.9. A tananyag sajátosságai, tantárgyi kapcsolatai, koncentrációs lehetőségek
A tantárgy sajátossága a különféle elméleti alapok integrációja és a tantárgyi tartalmak középpontba állítása célozva vele a tananyag megfelelő sorrendjére és tudományos logikájára való koncentrációt. A tantárgynál három fő csoportosítás figyelhető meg a növényi, az
állati és az adalékanyagok köre, melyet kiegészít és átölel az élelmiszeripar főbb ágazatait
bemutató rész, valamint az élelmiszeripari környezet sajátosságait ismertető tananyag.
1.1.10.
A tantervi anyag kiválasztása és elrendezése (Ágazati szakközépiskolai képzés
óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan)
1.1.10.1.
Élelmiszeripar főbb ágazatai (9. osztály – elmélet)
Az élelmiszeripar szakágazatai
A szakágazatok csoportosítása a feldolgozott nyersanyagok eredete szerint
Élelmiszer-előállítás nyersanyagainak csoportosítása

4 óra

1.1.10.2.
Növényi eredetű nyersanyagok (9. osztály – elmélet)
43 óra
Zöldségfélék jellemzői és élelmiszeripari feldolgozásuk, káposztafélék, gyökérzöldségek, hagymafélék, levélzöldségek, hüvelyesek, kabakosok, burgonyafélék, egyéb
zöldségek, zöldségfélék feldolgozásából származó élelmiszerek
Gyümölcsök jellemzői és élelmiszeripari feldolgozásuk, almatermésűek, csonthéjas
magvúak, bogyós-termésű gyümölcsök, héjas termésűek, déli gyümölcsök, gyümölcsök feldolgozásából származó élelmiszerek
Gabonafélék és feldolgozásukból származó élelmiszerek, búza, rozs, árpa, zab, kukorica, köles
Ipari növények jellemzése az élelmiszeripari feldolgozás szempontjából, cukorrépa és
más cukorforrások, növényi zsírforrások, dohány
1.1.10.3.
Állati eredetű nyersanyagok (9. osztály – elmélet)
Nagy vágóállatok; sertés, marha, juh;
Kis vágóállatok; Baromfifélék, csirke, pulyka, liba, kacsa, strucc; Nyúl;
Halak; édesvízi, sósvízi;
Vadak; vaddisznó, szarvas, őz, mezei nyúl, fácán, vadkacsa;
Tojás és termékei;
Tej és termékei.

43 óra

1.1.10.4.
Adalékanyagok (10. osztály – elmélet)
30 óra
Élelmiszer-színezékek, antioxidánsok, antioxidáns szinergisták, tartósítószerek, állományjavítók, savak és sók, aromaanyagok, ízfokozók, édesítőszerek, csomósodás és
tapadás gátlók, oldószerek, egyéb élelmiszer-adalékok
1.1.10.5.
Élelmiszeripar környezete (10. osztály – elmélet)
24 óra
Környezet védelme, Természeti erőforrások, Egyes környezeti elemek szennyezései,
víz-szennyvíztisztítás, levegő-, levegőtisztaság-védelmi eljárások.
Hulladékgazdálkodás, termelési hulladékok, hulladékkezelési eljárások
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1.4. Az Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy tanításakor alkalmazható oktatástechnikai eszközök
A tantárgy tanítása során az iskola tárgyi feltételeitől függően alkalmazhatunk oktatástechnikai
eszközöket. Napjainkra a digitális eszközök használata egyre jobban kezd elterjedni, de a hagyományos táblák és a jól bevált állókép (diavetítő, episzkóp, írásvetítő) és mozgókép megjelenítők (videó
lejátszó) használata sem elvetendő. A legkomplexebb eszköz manapság az interaktív tábla, melynek
használatához nélkülözhetetlen egy jól megszerkesztett tananyag megléte vagy létrehozása az eszközre. A tanári munkát segítendő kiváló lehetőséget kínál az internet, hiszen számos weboldal áll
rendelkezésre pl. kérdőívek készítésére és kiértékelésére vagy videók illetve egyéb tananyagok közzétételére és megosztására.
A technológia fejlődésével ma már általános a számítógépek használata, így a digitális prezentációs (pl. Powerpoint-os) óratartási mód. Az így elkészített anyagok nagyban segítik a szemléletes
óratartást, ezért alkalmazási területük is egyre szélesebb körben kezd elterjedni. A projektor segítségével nem csak képek és vázlatok vetíthetők ki, hanem kisebb videofilmek és internetes oldalak is.
A tantárgy speciális oktatási eszközei között megjelennek a különböző makettek, preparátumok
és természetesen az élelmiszeriparban használatos egyes specifikus eszközök (pl. penetrométer,
gyümölcscolozó, egyéb laboreszközök, üvegáruk).
1.5. Az Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy tanításának tervezése, felkészülés a tanítási órára.
A tanóra és a tantárgy hatékony oktatásának alapvető feltétele az órák precíz tervezése és az
azokra történő alapos felkészülés. Az óra tervezése, szisztematikus felépítése egyaránt segíti a tanár
és a tanuló munkáját. A tervezés első lépése az óra céljának kitűzése. A célok kitűzését követően a
megtanítandó ismeretek logikus felépítése következik. A tantárgy bevezető óráján az élelmiszeripar
szakágazatai kerülnek bemutatásra, melyeket a szakágazatok csoportosítása követ a feldolgozott
nyersanyagok eredete szerint. Ezt követően térhetünk át a következő órákon az élelmiszer-előállítás
nyersanyagainak csoportosítására és az egyes nyersanyag típusok részletes kifejtésére.
Az óra megtervezésén túl a tárgy oktatásánál rendkívül fontos a tanár szakmai és pedagógiai
felkészültsége. Ennél a tantárgynál különösen fontos szerepe van, hiszen egymástól igen eltérő élelmiszeripari technológiák alapjait készíti elő a tanár a megfelelő késztermék gyártásához szükséges
nyersanyagok részletes bemutatásával. A szakképző iskolákban természetesen nincs lehetőség arra,
hogy minden nyersanyagtípus tanítását más-más tanár végezze. Alapvető követelmény az, hogy a
tanár ne kezelje eltérőképpen az egyes nyersanyagok oktatását.
Mindezek rendkívüli felkészültséget igényelnek, így a tanárnak ismernie kell a legújabb kutatási
eredményeket a tématerületén. Ez csak állandó ön- és továbbképzéssel, a szakmai folyóiratok tanulmányozásával és a szakmai konferenciák rendszeres látogatásával érhető el. Az önképzés pedagógiai téren is szükséges, hiszen a felkészületlen és motiválatlan tanár a tantárgy jelentéktelenségének
érzetét keltheti a tanulókban, ezáltal rontva a kialakulóban lévő szakma iránti szeretetüket és az ismeretek elmélyítését ösztönző motivációjukat. A széleskörűen tájékozott tanár érdekesebbé és színesebbé tudja tenni az órát, így munkájával támogatni tudja a hallgatók szakma iránti elköteleződését és
a tantárgyra épülő további szakórák tanárainak pedagógiai munkáját.
1.6. Az Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy tematikus terv-részlete
A tematikus terv (vagy tématerv, fejezetterv, tanulási-tanítási egység) egy bővített tanmenet. Feladata az, hogy az adott tantárgyon, nevelési feladaton, pedagógiai szakaszon belül egy részterületet,
fejezetet, részfejezetet, stb. körülhatároljon, és azt foglalkozásokra, órákra lebontsa a pedagógus és a
minősítők számára. Az Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy kapcsán a növényi eredetű nyersanyagok fejezeten belül a gyümölcsök jellemzőit, majd azt követően az Tej és termékeit bemutató témacsoportot fogom a következőkben ismertetni. Mindkét tématerület mellé olvashatnak egy-egy óravázlatot
is.
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Tantárgy:
Évfolyam:
Az osztály csoport:
Témakör:
A témakör feladata:
Használt irodalom:
Óra

A tanítási óra
A gyümölcsök
története,
A gyümölcsáruk
csoportjai,
A gyümölcsfélék
összetétele.

1.7. Példa: Tematikus terv–részlet: Élelmiszeripari anyagismeret (gyümölcsök jellemzői)
Élelmiszeripari anyagismeret
Készítette:
9. évfolyam
Szakjai:
9. A osztály alaptantervi csoportja
Intézmény neve:
Gyümölcsök jellemzői
A tanév megjelölése:
2014/2015-ös
Megismerkedés a gyümölcsökkel, táplálkozási értékükkel és a feldolgozásukból származó élelmiszerekkel.
Dr. Buzás Gizella 2007: Zöldség-gyümölcs áruismeret (könyv) ISBN:978 96 3746 995 4
Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

Ismeretanyag

Figyelem felkeltése,
tanulási célok kitűzése,
új ismeretek elsajátítása, fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése

Rendszerben való gondolkodás.
Szakmai ismeretek
bővítése.
Szakmai készségek
fejlesztése.

- A gyümölcsök története, történelmi vonatkozások (emberiség őstörténete, hódító hadjáratok, selyemút szerepe, török
hódoltság hatása).
- A gyümölcsáruk csoportjai, piaci naptáruk sajátosságai.
- A gyümölcsfélék összetétele (víztartalom, fehérjetartalom,
zsírtartalmuk, vitaminok, ásványi anyagok, energiatartalmuk)
- A gyümölcsfélék fogyasztása és táplálkozási értéke (hazai
és nemzetközi adatok, tendenciák.
- Felhasználási célok, alapkövetelmények

1.-2.

Prezentáció,
multimédia

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).

Hf: Keressenek olyan hazai kampányokat melyek a gyümölcsfogyasztást
ösztönzik! Fejtsék ki véleményüket ezek hasznosságáról, sikerességéről!

Almatermésű
gyümölcsök

- Alma (Termőterületek, legfontosabb fajták, élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk)
- Körte (Termőterületek, legfontosabb fajták, élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk)
- Birs, Naspolya (Általános jellemzésük, élvezeti értékük,
felhasználásuk)

3.-4.

5.-6.

Szemléltetés

Ismeretszerzés, figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása,
fogalomalkotás, ismeretek rögzítése,

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.
Kommunikációs és vitakészség fejlesztése.

Prezentáció,
Tárgyi szemléltetés Szakkönyvek. Jogszabályok

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).

Hf: Végezzenek felmérést a családjukban, ismerősök között (kb. 10 fő), hogy
milyen alma és körte fajtákat ismernek és melyeket szeretik!

Csonthéjas

Cseresznye, meggy szilva, őszibarack és kajszibarack fajok

Ismeretszerzés, figye-

Gyakorlatias szemlélet
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Prezentáció,

gyümölcsök,
Héjas gyümölcsök, Olajos
magvak

lem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása,
fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.
Kommunikációs és vitakészség fejlesztése.

multimédia,
Tárgyi szemléltetés (magvak), Szakkönyvek. EURLEX jogszabályok

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).

Hf: Milyen csomagolási megoldásokat találhatunk a csonthéjas gyümölcsök
forgalmazása során és miben más az olajos magvak illetve héjas gyümölcsök
csomagolása? Válaszát két oldalas röviden indokolja!

Bogyós gyümölcsök

Egres, Ribiszke, Málna, Szeder, Szamóca és Faeper fajok
általános ismertetése (Termőterületek, legfontosabb fajták,
élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk,
felhasználásuk).
Csemegeszőlő (Termőterületek, legfontosabb fajták, élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk).
Bodza, Berkenye, Csipkebogyó, Galagonya, Tőzegáfonya,
Kék- és feketeáfonya (Általános jellemzésük, élvezeti értékük, felhasználásuk)

Ismeretszerzés, figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása,
fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.
Kommunikációs és vitakészség fejlesztése.

7.-8.

9.-10.

ismertetése (Termőterületek, legfontosabb fajták, élvezeti
értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk).
Mandula, Dió, Mogyoró, Gesztenye, Mák Napraforgómag,
Tökmag, Földimogyoró, Szezámmag általános jellemzése
és ismertetése (élvezeti értékük, felhasználásuk).

Prezentáció,
multimédia.
Szakkönyvek.
Képi ismeretanyag.

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).

Hf: Gyűjtsenek információt a bogyós gyümölcsök egészségmegóvó hatásairól. Készítsenek rövid összefoglaló táblázatot és tegyenek javaslatot a fogyasztásukkal kapcsolatban!

Vadon termő
gyümölcsök,
kabaktermésű
gyümölcsök és
citrusfélék

Csipkerózsa, Erdei szamóca, Csattogó szamóca, Erdei
málna,
Erdei szeder, Hamvas szeder, Sajmeggy, Vadmeggy, Fekete bodza, Húsos som, Kökény, Vadalma, Vadkörte, Szelídgesztenye,
Fekete áfonya, Vadőszibarack, Vadcseresznye, Cseresznyeszilva (Általános jellemzésük, élvezeti értékük, felhasználásuk).
Görögdinnye, sárgadinnye (Termőterületek, legfontosabb
fajták, élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk).

Ismeretszerzés, figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása,
fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.
Kommunikációs és vitakészség fejlesztése.
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Prezentáció,
multimédia.
Szakkönyvek.
Képi ismeretanyag
EUR-LEX
jogszabályok

Citrusfélék jellemzése. Citrom, Narancs, Mandarin, Grapefruit és egyéb citrusfélék általános ismertetése (Termőterületek, legfontosabb fajták, élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk).
Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).

Hf: Gyűjtsenek receptet vadon termő gyümölcsök felhasználására! Írják le
saját élményeiket vadon termő gyümölcsökkel kapcsolatban! Gyűjtsön információt a citrusfélék felületi kezeléséről! Foglaljon állást annak szükségességéről, esetleges veszélyeiről!

Egzotikus gyümölcsök

Banán, Ananász, Avokádó, Mangó, Gránátalma, Kivi, Füge,
Datolya általános ismertetése (Termőterületek, legfontosabb
fajták, élvezeti értékük, minőségi feltételek, átmeneti tárolásuk, felhasználásuk).
Egyéb egzotikus gyümölcsök (pl . Maracuya, Carambola,
Licsi, Papaya általános jellemzése és ismertetése (élvezeti
értékük, felhasználásuk).
Trópusi diófélék áruismerete (Kókuszdió, Kesudió, Kóladió,
Makadámdió, Paradió) élvezeti értékük és felhasználásuk

Ismeretszerzés, figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása,
fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.
Kommunikációs és vitakészség fejlesztése.

11.12.

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).
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Prezentáció,
multimédia,
Szakkönyvek.
Képi ismeretanyag
EUR-LEX
jogszabályok
Tárgyi szemléltetés (földgömb vagy
térkép)

Hf: Gyűjtsön információt az egzotikus gyümölcsök, kifejezetten a banán utóérlelésével kapcsolatban! Fejtse ki véleményét az utóérlelés szükségességéről!
Gyűjtse össze, mely gyümölcsfajoknál lehet szükség utóérlelésre és gyűjtsön
információt arról, hogy hogyan végezik!

1.8. Példa Óraterv (2*45 perc) - Élelmiszeripari anyagismeret (gyümölcsök jellemzői)
Tantárgy:

Élelmiszeripari anyagismeret

Készítette:

Évfolyam:

9. évfolyam

Szakjai:

Az osztály csoport:

9. A osztály alaptantervi csoportja

Intézmény neve:

Témakör:

Gyümölcsök jellemzői

A tanév megjelölése:

Az óra témája

Megismerkedés az almatermésű gyümölcsökkel

Használt irodalom:

Dr. Buzás Gizella 2007: Zöldség-gyümölcs áruismeret (könyv) ISBN:978 96 3746 995 4

2014/2015-ös

Az óra céljainak megfogalmazása:
eddigi ismeretek bővítése
almatermésűek definiálása

almafajták megismerése
körtefajták megismerése

termőterületek megismerése
tárolási feltételek megismerése

minőségi követelmények alkalmazása
Érettség-jelzők ismétlése

tanulási célok kitűzése
vitakészség fejlesztése
szakmai készségek fejlesztése

új ismeretek elsajátítása
gyakorlatias szemlélet kialakítása
kommunikációs készségek fejlesztése

Az óra didaktikai és fejlesztési feladatai
Ismeretszerzés
ismeretek rögzítése
rendszerben való gondolkodás
Idő
(perc)

0-8

figyelem felkeltése
fogalomalkotás
szakmai ismeretek fejlesztése

Foglalkozási egység

Módszer, tartalom

Kapcsolódási pontok

Üdvözlés, adminisztrációs
tevékenység. Házi feladat
ellenőrzése, megvitatása

Vita: Egy-egy tanuló kifejti a véleményét pro és
kontra, a hallgatótársak kiegészítik az érveikkel.

Iskola-alma program
értékelése

Moderálás és a vita higgadt mederben való
tartása. Odafigyelés az időkeretre. Konszenzusra való törekvés, tanulói javaslatok rögzítése a füzetben.

Új témakör bevezetése

Frontális munka: Az alma általános jellemzése

A zöldségek ismertetésénél kialakított
szempontok alapján

Prezentációs formában kivetítve.

8-12

15

Megjegyzés, szemléltetés

Földgömbön / térképen szemléltetve a világ
illetve a hazai termesztési területeket

Idő
(perc)

Foglalkozási egység
Almafajták bemutatása

Kapcsolódási pontok

Módszer, tartalom
Csoportmunka: Értékmérő tulajdonságok összegyűjtése
Frontális munka: Figyelem felhívása a fajok
közötti különbségekre (alak, szín, íz, aroma stb.)
és azok gyakorlati jelentőségére.

12-28

Megjegyzés, szemléltetés

Minőséget jellemző
paraméterek már
ismertetésre kerültek
korábbi órákon (ismétlés)

Fényképek kivetítése, és ha lehet, akkor egyegy valódi gyümölcs bemutatása.

Érettség-jelző módszerek alkalmazása
(ismétlés)

Érettség-jelző eszközök bemutatása, színskála, keményítőskála, penetrométer stb.

Minőséget jellemző
paraméterek már
ismertetésre kerültek
korábbi órákon (ismétlés)

Foto illusztráció.

Az alma ismertetésénél kialakított
szempontok alapján

Prezentációs formában kivetítve.

Az almáknál alkalmazott módszerek
alapján

Fényképek kivetítése, és ha lehet, akkor egyegy valódi gyümölcs bemutatása.

Egyéni munka: fajták szín szerinti csoportosítása
Érettség-jelzők
28-36

Csoportmunka: Mely Érettség-jelzők alkalmasak
az alma érettségének meghatározására?
Frontális munka: Érettség-jelzők ismertetése

Tárolási paraméterek és
tárolási betegségek bemutatása

Frontális munka: Tárolási paraméterek ismertetése, Minőségi követelmények, osztályba sorolás
Egyéni munka: alakítsanak ki szempontokat az
elváltozások csoportosítására! (3 perc)

36-45

EUR-LEX online jogtár segítségével az alma
minőségi paramétereit ismertető EK rendelet
letöltése és tanulmányozása

Frontális munka: Tárolási betegségek ismertetése
Új témakör bevezetése

Frontális munka: A körte általános jellemzése

0-4
Körtefajták bemutatása

4-20

Csoportmunka: Értékmérő tulajdonságok összegyűjtése
Frontális munka: Figyelem felhívása a fajok
közötti különbségekre (alak, szín, íz, aroma stb.)
és azok gyakorlati jelentőségére.
Egyéni munka: hasonlóságok és különbözőségek az almákhoz képest.
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Földgömbön / térképen szemléltetve a világ
illetve a hazai termesztési területeket

Idő
(perc)

Foglalkozási egység
Érettség-jelzők - körte

20-22

Kapcsolódási pontok

Módszer, tartalom
Frontális munka: Érettség-jelzők ismertetése.
Almákhoz képest mi a különbség?
Egyéni munka: Fekete-mag arány számítása

22-30

Megjegyzés, szemléltetés

Érettség-jelző módszerek alkalmazása
(ismétlés)

Új Érettség-jelző módszerek bemutatása

Az almáknál megismert szempontok
szerint

Foto illusztráció

Százalékszámítás gyakorlása

Tárolási paraméterek és
tárolási betegségek bemutatása - körte

Frontális munka: Tárolási paraméterek ismertetése

Birs, Naspolya

Frontális munka: Általános jellemzésük, élvezeti
értékük, felhasználásuk)

Az alma és körte
jellemzése alapján

Nem szabad a részletekben elveszni. Foto
illusztráció. Figyelem felkeltés, hogy kóstolják
meg ezeket.

Feldolgozás-technológiák

Csoport munka: Milyen almagymölcsűekből
készült feldolgozott élelmiszereket ismernek? (45 fős csoportokban) Amely csoport a legtöbbet
összegyűjti 1 perc alatt jutalomban részesül.

Saját tapasztalatok,
művelettani alapokra
építkezve.

Jutalom: alma vagy egyéb gyümölcs
szükséges. Nem csak a győztest dicsérjük. A
jó ötleteket kitalálókat bátorítsuk!

30-35

35-40

Egyéni munka: Mely elváltozások hasonlítanak
az almáknál megismertekhez?

Frontális munka: Az eredmények kiértékelése és
a főbb technológiák / termékkörök felsorolása
Házi feladat

Hf: Végezzenek felmérést a családjukban, ismerősök között (kb. 10 fő), hogy milyen alma és
körte fajtákat ismernek és melyeket szeretik!

Az órai anyagra támaszkodva

A házi feladatok közvetlenül a mai órán
tanultak gyakorlati alkalmazására szolgáljanak,
a többség számára megoldhatóak legyenek kb
20 perc alatt.

Összefoglalás

Frontális munka: Az almagyümölcsűek
jelentősége.

A gyümölcsáruk csoportjai

We love chemicals project almás képének a
bemutatása.

40-43

43-45
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1.9. Példa Tematikus terv-részlet – Élelmiszeripari anyagismeret (tej és tejtermékek)
Tantárgy:
Évfolyam:
Az osztály csoport:
Témakör:
A témakör feladata:
Használt irodalom:

Óra

A tanítási óra
A tej bemutatása

Élelmiszeripari anyagismeret
Készítette:
9. évfolyam
Szakjai:
9. A osztály alaptantervi csoportja
Intézmény neve:
Tej és termékei
A tanév megjelölése:
2014/2015-ösz
Megismerkedés a tejjel, a tejkészítményekkel és a legfontosabb tejtermékekkel
Élelmiszeripari technológia [Cikkszám: Éa-814]. Dr. Varga János, Dr. Őrsi Ferenc

Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

Figyelem felkeltése,
tanulási célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása, fogalomalkotás.

Rendszerben való gondolkodás.
szakmai ismeretek fejlesztése.
Szakmai készségek
fejlesztése.

1.-2.
Munkaformák:
Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések feltétele).
Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni
munka (információk önálló rendszerezése).
Tejkészítmények
ismertetése

3.-4.

Ismeretszerzés, figyelem felkeltése,
tanulási célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása, fogalomalkotás.

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).
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Ismeretanyag
- A tej összetétele és táplálkozási értéke.
- Fehérjefogyasztás, az esszenciális alkotók táplálkozási
jelentősége.
- A tej begyűjtése, kezelése, a pasztőrözés és ultrapasztőrözés fogalma.
- Fogyasztói tejek választéka.
- A minőségértékelés szempontjai

Szemléltetés
Prezentáció,
multimédia.
Tárgyi szemléltetés. Szakkönyvek. Jogszabályok

Hf: Keressenek olyan hazai kampányokat melyek a tejfogyasztást ösztönzik!
Fejtsék ki véleményüket ezek hasznosságáról, sikerességéről!

- A tejkészítmények csoportosítása, árujellemzői, termékei.
- A termékek csomagolása, csomagolóanyagok bemutatása
-A termékek bolti árukezelése, a fogyaszthatósági idő
értelmezése és betartásának jelentősége.

Prezentáció.
Tárgyi szemléltetés. Szakkönyvek. Jogszabályok

Hf: Vizsgáljanak meg készítménycsoportonként egy-egy önök által kedvelt
terméket és jellemezzék azt az áruismeret általános elvei alapján!

Tejtermékek ismerete

5.-6.

Ismeretszerzés, figyelem felkeltése,
tanulási célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása, fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása, rendszerben
való gondolkodás, szakmai ismeretek és készségek fejlesztése.
Kommunikációs és vitakészség fejlesztése.

Munkaformák: Frontális munkaforma (tanár-tanuló interaktivitás, új
ismeret feldolgozás előadással, ismeretek rögzítése céljából irányított
kérdések feltétele). Csoportmunka (feladattal vezetett csoportos foglalkozás). Egyéni munka (információk önálló rendszerezése).
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- A tejtermékek fogalma, csoportosítása.
- A termékcsoportok árujellemzői, jellegzetes árui.
- A natúr- és ömlesztett sajtok gyártástechnológiájának
minőség-meghatározó szakaszai.
- Híres magyar és import sajtféleségek és árujellemzőik. A
termékek minőségvédelme, a bolti árukezelés szabályai

Prezentáció,
multimédia,
Tárgyi szemléltetés Szakkönyvek.

Hf: Hasonlítsa össze a tejből készült termékeket és az imitátumokat fogyasztói szemmel!

Tantárgy:
Évfolyam:
Az osztály csoport:
Témakör:
Az óra témája
Használt irodalom:

1.10. Példa Óraterv – élelmiszeripari anyagismeret (Tej és tejtermékek)
Élelmiszeripari anyagismeret
Készítette:
9. évfolyam
Szakjai:
9. A osztály alaptantervi csoportja
Intézmény neve:
Tej és termékei
A tanév megjelölése:
2014/2015-ös
A tej bemutatása
Élelmiszeripari technológia [Cikkszám: Éa-814]. Dr. Varga János, Dr. Őrsi Ferenc

Az óra céljainak megfogalmazása:
eddigi ismeretek bővítése

összetételének megismerése

tejipari termékek megismerése

tej definiálása

táplálkozási jelentőség megismerése

tárolási feltételek megismerése

Ismeretszerzés
ismeretek rögzítése

figyelem felkeltése
fogalomalkotás

tanulási célok kitűzése
vitakészség fejlesztése

rendszerben való gondolkodás

szakmai ismeretek bővítése

szakmai készségek fejlesztése

minőségi követelmények alkalmazása
csomagolási módok megismerése

Az óra didaktikai és fejlesztési feladatai

Idő
(perc
)

0-10

1015

Foglalkozási egység

új ismeretek elsajátítása
gyakorlatias szemlélet kialakítása
kommunikációs készségek fejlesztése

Módszer, tartalom

Kapcsolódási pontok

Megjegyzés, szemléltetés

Üdvözlés, adminisztrációs
tevékenység. Házi feladat
ellenőrzése, megvitatása

Vita: Egy-egy tanuló kifejti a véleményét
pro és kontra, a hallgatótársak kiegészítik
az érveikkel.

Előző órai Hf: Iskolatej
program értékelése
volt

Moderálás és a vita higgadt mederben való
tartása. Odafigyelés az időkeretre. Konszenzusra való törekvés, tanulói javaslatok rögzítése a füzetben.

Új témakör bevezetése

Frontális munka: A tej általános jellemzése

Eddigi szempontok
alapján

Prezentációs formában kivetítve.
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Idő
(perc
)
1525
2535

3545

0-10

1020

2030

Foglalkozási egység

Módszer, tartalom

Kapcsolódási pontok

Megjegyzés, szemléltetés

A tej összetétele és táplálkozási értéke.

Egyéni munka: Milyen pozitív és milyen
negatív jelzőkkel illetné a tejet és annak
fogyasztását?

Támaszkodva a tanuló
eddigi tanulmányaira
és a tejről alkotott nézetére.

Táblára írva a pozitív és negatív tulajdonságokat
(pl. kálcium forrás, laktóz intolerancia stb.)

Fehérjefogyasztás, az eszszenciális alkotók táplálkozási jelentősége.

Frontális munka: Tej alapanyagai, védőtápanyagok, táplálkozás élettani jelentőségek.

Biokémiai ismeretekre
alapozva

Prezentáció, élelmiszerpiramis bemutatása,
reklámkampányok vetítése.

A tej begyűjtése, kezelése,
a pasztőrözés és ultrapasztőrözés fogalma.

Frontális munka: Tej begyűjtése, zsírtartalom beállítása, homogénezés, pasztőrözés, hűtés

Művelettani alapokra
építve

Fogalmak ismertetése és definíciók közlése.

Fogyasztói tejek csoportosítása

Csoportmunka: Milyen szempontok szerint lehet csoportosítani és melyek a csoportok? (pl. csomagolás, zsírtartalom,
színjelölés, űrtartalom stb.).

Művelettani, Fizikai és
Kémiai ismeretek alapján

Üres tejes dobozok/üvegek/zacskók kiosztásával

Fogyasztói tejek választéka.

Csoportmunka: Értékmérő tulajdonságok
összegyűjtése

Érzékszervi jellemzők
alapján

A minőségértékelés szempontjai

Frontális munka: Figyelem felhívása a
tejek közötti különbségekre (illat, szín, íz,
állomány, zsírtartalom, savfok stb.) és
azok gyakorlati jelentőségére.

Prezentációs formában összegezve. Táblára
felírva a tanulók által összegyűjtött fogalmakat
és rendszerezve azokat.

Tárolási paraméterek bemutatása

Frontális munka: Tárolási paraméterek
ismertetése

Csomagolási és gyártástechnológiai szempontok alapján

Prezentáció, Foto illusztráció (áruházi polctükör)

Egyéni munka: Értékcsökkentő tulajdonságok összegyűjtése

21

Fényképek kivetítése az egyes lépésekről. A
technológia részletes bemutatása nem része
az órának!

Prezentáció segítségével táblázatba rendezve
a fogalmakat.

Idő
(perc
)

3040

Foglalkozási egység

Kapcsolódási pontok

Tej analógok és tej helyettesítésére szolgáló készítmények

Frontális munka: Tej analógok és helyettesítők rövid ismertetése

Házi feladat

Összefoglalás

4043
4345

Módszer, tartalom

Megjegyzés, szemléltetés

Az órán elhangzottak
összegzése

Moderálás és a vita higgadt mederben való
tartása. Odafigyelés az időkeretre. Szempontok összegzése!

Hf: Keressenek olyan hazai kampányokat
melyek a tejfogyasztást ösztönzik! Fejtsék
ki véleményüket ezek hasznosságáról,
sikerességéről!

Az órai anyagra támaszkodva

A házi feladatok közvetlenül a mai órán tanultak gyakorlati alkalmazására szolgáljanak, a
többség számára megoldhatóak legyenek kb.
20 perc alatt.

Frontális munka: A tej jelentősége

Az órai anyagra támaszkodva

Rövid kampány-videó lejátszása.

Vita: Mi a szerepük a tej analógoknak és
tej helyettesítőknek? Előnyeik, hátrányaik
összegyűjtése!
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2. ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK, FOLYAMATOK

Készítette: Békássyné Dr. Molnár Erika, Kőszegi Lászlóné
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A témát négy témakörben ismertetetjük:
1. témakör: A tanulók tudásszintjének felmérése
2. témakör: Homogenizáló (egyneműsítő) műveletek
3. témakör: Aprítás, szitálás
4. témakör: A hőátbocsátás művelete
Minden téma esetében igyekeztünk egy nagyon részletes leírást adni az adott művelet ismertetésének
javasolt menetéhez. Természetesen a javasolt menet szabadon módosítható a tanulók felkészültségének, készségeinek és a tanár habitusának függvényében.

2.1. Bevezető témakör: a tanulók tudásszintjének felmérése
A tantárgy sikeres elsajátíttatásához elengedhetetlenül szükséges a tanulók meglévő ismereteinek
felmérése.
A felmérés eredményének tükrében egyéni differenciálásokra is sor kerülhet, mely később lényegesen
segíti az osztályban végzett közös munkát.
Módszertan:
I.

II.
III.

A tudásfelmérés körülményei: a felmérést hagyományos keretek között javaslom elvégezni.
Órakezdéskor a tanár a tanulókkal átmegy egy üres tanterembe, ahova nem vihetnek mobiltelefont, tabletet, órát, de még tollat sem. Számológépet és tollat kapnak. Az oktató mondja el a
tanulóknak, hogy ez csak egy felmérés, aminek nincsen tétje, de a későbbiekben sokat segít
majd nekik a közös munkában.
Utalások a gyakorlati alkalmazhatóságra: a feladatsort úgy állítottuk össze, hogy minél több
–az élelmiszeriparban alkalmazandó- számítás szerepeljen benne.
A tudásfelmérés időtartama: a feladatsor megoldásával egy átlagos felkészültségű diák
nem végez 45 perc alatt, de ez nem baj. A tanulókat bíztassuk arra, hogy igyekezzenek minél
több feladatot megoldani.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: felmérő feladatlap, számológép, toll
A Mellékletben bemutatunk egy matematika és egy fizika tudásfelmérő-lapot.
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2.2.

Homogenizáló (egyneműsítő) műveletek (2. témakör)

A keverés oktatására középiskolában 5 tanóra áll rendelkezésre.
1. óra: Új témakör bevezetése. Egyneműsítő műveletek. Keverés fogalma, folyadékok keverésének célja
2. óra: Keverés törvényszerűségei, Feladatmegoldás
3. óra: Folyadékkeverő típusok I. Laboratóriumi gyakorlat
4. óra: Folyadékkeverő típusok II. Összefoglalás powerpoint bemutatóval
5. óra: Filmnézés, számonkérés
A továbbiakban a fenti öt óra részletes óratervét ismertetjük. Az ismertetésben közös,hogy először a
feldolgozandó témakörhöz javasolt diasorokat mutatjuk be, majd a módszertani háttér, valamint a
személyi és tárgyi feltételek kerültek kiemelésre.
2.témakör /1. Óra: Homogenizáló (Egyneműsítő) Műveletek: A Keverés

Új témakör bevezetése.
A homogenizálás, keverés elméleti részének megtanításához a tanár készítsen egy powerpoint
bemutatót. Erre ráírhatja akár az egész anyagot is. A lényeg, hogy egyszer hallják a diákok. Az
óra elején írja fel a tanár a táblára a homogenizálás, keverés definícióját és célját, így azt a diákok
egész folyamatosan láthatják.
Homogenizálás
1.DEFINÍCÓ 1: Homogénnek akkor nevezünk egy anyagot, ha annak bármely térfogatában az
anyagi tulajdonságok megegyeznek. (Rögzítés a táblán!)
2.A Powerpoint bemutató:
1. dia HOMOGENIZÁLÓ (EGYNEMŰSÍTŐ) MŰVELETEK
2. dia Homogénnek akkor nevezünk egy anyagot, ha annak bármely térfogatában az anyagi tulajdonságok megegyeznek.
A homogenitás gyakran csak egy szempontra vonatkozó sajátosság. Ilyen szempont lehet
például: szín, állomány, méret, hőmérséklet, koncentráció, stb.
3. dia A fizika csak akkor tekint egy anyagot homogénnek, ha az egyetlen fázisból áll, tehát tisztán gáz, folyékony vagy szilárd halmazállapotú.
Az élelmiszeripari nyersanyagok, illetve termékek jelentős része nem tekinthető egy fázisú
rendszernek.
4. dia A homogenizálás céljai:
 minőségjavítás
 fizikai, kémiai és biológiai folyamatok elősegítése
 további műveletek hatékonyságának elősegítése
5. dia A homogenizálás a következő műveletekből áll:
 keverés
 emulgeálás
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3. Lánckérdések ismétléshez:







Mikor nevezünk egy anyagot homogénnek? (1 válasz)
A homogenitás gyakran csak egy szempontra vonatkozó sajátosság. Melyek lehetnek ezek a
szempontok? (5 példát említett, 5 diák válaszát várja.)
Mikor tekint a fizika egy anyagot homogénnek? (1 válasz)
Igaz-e hogy az élelmiszeripari nyersanyagok illetve termékek jelentős része egyfázisú rendszernek tekinthető? (1 válasz)
Mik a homogenizálás céljai? (3 válasz)
Milyen műveletekből áll a homogenizálás? (4 válasz)

Keverés
4. DEFINÍCÓ 2: keverésnek nevezzük az azonos vagy különböző fázisú folyadék, gáz vagy szilárd
diszperz rendszerek, illetve különböző fizikai állapotú (pld: hőmérsékletű) anyagok homogén rendszerré való egyesítését körülhatárolt térben. (Felírva a táblára)
5. A keverés diasora:
1. dia Keverés definíciója, alkalmazása
Keverésnek nevezzük az azonos vagy különböző fázisú folyadék, gáz vagy szilárd diszperz
rendszerek, illetve különböző fizikai állapotú (pld: hőmérsékletű) anyagok homogén rendszerré való egyesítését (körülhatárolt térben).
A keverést az élelmiszeripar minden ágában és szinte minden iparágban alkalmazzák. Keveréssel gázokat, folyadékokat és szilárd szemcsés anyagokat egyaránt homogenizálhatunk.
2. dia A keverés műveletének általános céljai
 homogén anyag előállítása pl:
 hőmérséklet-kiegyenlítődés elősegítése pl:
 anyagátadás, komponensvándorlás gyorsítása pl:
3. dia A keverés alkalmazásának lehetőségei: oldás, kristályosítás, hőátadás, gázeltávolítás,
kémiai és biológiai változások elősegítése, ülepedés megakadályozása
4. dia Oldódás

5. dia Oldódás elősegítése keveréssel, majd kristályosítás
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6. dia Gázeltávolítás keveréssel
Ez lehetne egy üres dia, mely megakasztja az óra monotonitását. Ha a dián nincs kép, vegyen elő a tanár egy kólát, öntse ki egy főzőpohárba, és kevergesse. Az eredmény nyilvánvaló.
6. Óra végére javasolok egy rövid filmnézést például a youtube-ról:

Coke mixed with Milk Experiment - Kola ve Süt Karıştırılırsa Ne Olur?
(https://www.youtube.com/watch?v=NhofonPRrFM)
Mixed fluid returns to its original state (https://www.youtube.com/watch?v=UpJ-kGII074)
Módszertan:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

Definíció kerüljön a táblára, mert így a diákok egész órán láthatják. A többit kivetítjük.
Powerpoint bemutató: Új témakör bevezetése. Powerpoint bemutató segítségével ismertetjük a tanulókkal a homogenizáló műveletek lényegét.
Jegyzetelés: Vetítés közben jegyzeteljenek a diákok a füzetükbe vagy a számítógépük dokumentum-tárába. A diavetítés befejezése után kapnak kérdéseket, melyekre a füzetük segítségével válaszolhatnak. A jó válaszokat a tanár jutalmazza. Ezzel is ösztönözve őket a jegyzetelése és az órai aktív részvételre.
Lánckérdések: A homogenitás megtanítása után feltett kérdésekre 15 választ várunk. A kérdezgetést úgy is megoldhatjuk, hogy az első diákot kijelöli a tanár, a második kérdésre már az
a diák válaszol, akit osztálytársa javasol. Irányítsuk a válaszolást, figyeljünk arra, hogy ne
csak barát-barátnő vagy haragos kerüljön sorra, hanem lehetőleg minél több diák szerepeljen.
A jó válaszokat a pedagógus kis „+” jellel jutalmazhatja. A rossz válaszra nem javasolok „-„ jelet adni. 20 „+” jel érhetne egy 5-öst. Ha néhány diáknak kevés van belőle, a tanár próbálja
őket egyszerű kérdésekkel ösztönözni.
Szemléltetés képekkel: A keverés diasoránál ugyanígy járunk el. A keverés alkalmazásának
lehetőségeit képekkel is szemléltetjük, így könnyebben rögzül.
Üres dia: mintha elfelejtettük volna levetíteni az ide tartozó képet (gázeltávolítás keveréssel)
ez egy meglepődést válthat ki a diákokból, ami megakasztja az óra monotonitását. A gázeltávolítást a tanár egy pohár kóla kevergetésével mutatja be.
Oktatófilm: Az óra végi rövid film oldja a fesztültséget, feledteti az órai koncentráció okozta
stresszt.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: tábla, számítógép + internet, vetítő, diákok füzetei, kóla-főzőpohár-keverő
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2. témakör / 2. Óra: Homogenizáló (egyneműsítő) műveletek: A keverés törvényszerűségei,
feladatmegoldás

A keverés törvényszerűségei:
1. Cél a keverés vizsgálatánál és a keverés képletei: minél rövidebb idő alatt és a lehető
legkevesebb energia-felhasználással dolgozzunk. Ehhez meg kell határoznunk a keveréshez szükséges optimális keverési időt.
3 5
2. A keverés képletei: P = k n d ρ és Pö= P/η (felírva a táblára)
3. Powerpoint bemutató
1. dia Cél a keverés vizsgálatánál: minél rövidebb idő alatt és a lehető legkevesebb energiafelhasználással dolgozzunk. Ehhez meg kell határoznunk a keveréshez szükséges optimális keverési időt.
2. dia A keverési idő meghatározásához ismernünk kell:
 a keverendő anyag tulajdonságait
 az adott keverő által az anyagban létrehozott változásokat
 az alkalmazott keverő felületét, alakja és fordulatszámát
3. dia A keverésnél a keverő mozgási sebessége az egyik legfontosabb tényező.
4. dia A keverés teljesítményszükséglete:
A keverő teljesítményszükségletét a következő képlettel határozzuk meg:
3

5

P=kn d ρ
Ahol:






P = a keverő teljesítményszükséglete (W)
n = a keverő fordulatszáma (1/s)
d = a keverőelem átmérője (m)
k = a keverőelem alak tényezője (értéke a keverés Re-számától és a keverőelem
kialakításától függ)
ρ = a folyadék sűrűsége.

5. dia Kapcsolat a keverő fordulatszáma és a keverési idő között (1. kép)
Kapcsolat a fordulatszám és a felvett energia között (2. kép)

6. dia A hajtómotor teljesítményszükséglete:
𝑃ö =
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P
𝜂

4. Feladatmegoldás
A feladatmegoldást Kovács Sándor – Ondok Jenő: az Élelmiszeripari műveletek és folyamatok
számítási példatára segítségével javasoljuk begyakoroltatni. Javasolt feladatok: 48. oldal 391.,
393., 396., és (399*).
A diákok – a tanár irányításával - rendeződjenek hármas csoportokba a feladatok közös megoldásához. A megoldott feladatok megbeszélése a tanár irányításával történik. Például minden csoportból kimegy valaki a táblához és ismerteti a megoldást.

5. Keresztrejtvény kitöltése interaktív táblán.
Csak a vízszintes sor megoldása adott, a függőleges oszlopokat a tanulók találják ki.
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Módszertan:
I.
II.
III.
IV.

Powerpoint bemutató: segítségével ismertetjük a tanulókkal a homogenizáló műveletek lényegét.
Definíció felírva a táblára: a definíció kerüljön a táblára, mert így a diákok egész órán láthatják. A többit kivetítjük.
Csoportos feladatmegoldás : javasoljuk, hogy a tanár minden csoportba jelöljön ki egy olyan
tanulót akinek a felmérője matematikából és fizikából jól sikerült.
Játékos keresztrejtvény -fejtés interaktív táblán: az óra végi keresztrejtvény az ismétlés játékos formája. Megoldhatják közösen is interaktív tábla segítségével. Ha az óra végén maradt
elég idő, akkor a tanulók gondolkozzanak a megoldáson és töltsék ki a rejtvényt. Ha nem maradt elég idő, akkor adjuk meg a függőleges oszlopok szavait.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: tábla, számítógép + interaktív tábla, vetítő, diákok tankönyvei, munkafüzetei és füzetei, keresztrejtvény

2. témakör /3. Óra: Folyadékkeverő típusok (laboratóriumi gyakorlat)
1. Munkavédelmi oktatás (veszélyes berendezések, üvegtörés, védőruházat, veszélyes, maróés mérgező anyag)

Képezzünk a tanulókból 3-4 fős csoportokat. A tanár ismertesse a mérőeszközök (cukor m/m%
és pH-mérő) használatát.
2. Kísérletek 3-4 fős csoportonként
1. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 25 dkg cukrot és 1,5 liter vizet.
 Az elsőt hagyják állni, de percenként mérjék meg a m/m% koncentrációját
 A másodikat kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és percenként mérjék
meg a m/m% koncentrációját 15 percig.
2. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 25 dkg cukrot és 1,5 liter vizet.
 Az elsőt kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és percenként mérjék meg a
m/m% koncentrációját 15 percig.
 A másodikat kevergessék 240 1/perc fordulatszámon és percenként mérjék
meg a m/m% koncentrációját 15 percig.

30

3. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 25 dkg cukrot és 1,5 liter vizet. Ők egy másik keverőlapát fajtával dolgozzanak.
 Az elsőt kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és percenként mérjék meg a
m/m% koncentrációját 15 percig.
 A másodikat kevergessék 240 1/perc fordulatszámon és percenként mérjék
meg a m/m% koncentrációját 15 percig.
4. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 25 dkg citromsavat és 1,5 liter vizet.
 Az elsőt hagyják állni, de 1,5 percenként mérjék meg a pH-ját
 A másodikat kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék meg a pH-ját 15 percig.
5. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 25 dkg citromsavat és 1,5 liter vizet.
 Az elsőt kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék
meg a pH-ját 15 percig.
 A másodikat kevergessék 240 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék meg a pH-ját 15 percig.
6. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 25 dkg citromsavat és 1,5 liter vizet. Ők egy másik
keverőlapát fajtával dolgozzanak.
 Az elsőt kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék
meg a pH-ját 15 percig.
 A másodikat kevergessék 240 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék meg a pH-ját 15 percig.
7. csoport: Mérjenek be 2 db fazékba 10 dkg nátrium-hidroxidot és 1,5 liter vizet. Ők egy
másik keverőlapát fajtával dolgozzanak.
 Az elsőt kevergessék 120 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék
meg a pH-ját 15 percig.
 A másodikat kevergessék 240 1/perc fordulatszámon és 1,5 percenként mérjék meg a pH-ját 15 percig.
3. Vázlat készítése Készítsenek vázlatot a munkájukról, írják fel az eredményeiket, tapasztalataikat. Csinálják meg az idő-koncentráció, illetve idő-pH diagramot. Összegezzük a tapasztalatainkat.
4. Tanári kérdések Tegyünk fel kérdéseket! Pld: Mit és hogyan kellene változtatnunk
ahhoz, hogy a citromsav-oldat és a nátrium-hidroxid oldat összeöntésekor közel semleges oldatot kapjunk?
Módszertan:
I.
II.
III.
IV.
V.

Munkavédelmi oktatás: veszélyhelyzetek ismertetése
Mérőeszközök: bemutatása és használatuk ismertetése diákonként.
Mérési technika elsajátítása
Diagramok rajzolása: tengelyek megnevezése, mértékegysége
Tanári kérdések a gyakorlat megértésével kapcsolatban.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák + javasolok egy laboránst vagy egyetemi hallgatót, aki segít a
diákoknak és felügyeli a munkájukat
2. Tárgyi feltételek: fazék, különböző keverők állvánnyal, cukorfok mérő, pH-mérő, stopper óra,
cukor, citromsav, desztillált víz, milliméterpapír, A4-es papír, íróeszközök, köpeny a tanulóknak
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2. témakör /4. Óra: Dagasztógépek (összefoglalás Powerpoint bemutatóval)

Konyhai robotgép

Z-karú dagasztógép húskeveréshez

Bosch dagasztógép

Kétkarú dagasztógép

Dagasztógép használata
Módszertan:

I.
II.

Vetítés: dagasztógépek képes ismertetése tanári magyarázattal
Összefoglalás powerpoint bemutatóval: Az előző órákon bemutatott powerpoint bemutatók
segítségével átnézzük a keverés folyamatát

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: számítógép, vetítő, diákok tankönyvei, munkafüzetei és füzetei
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2. témakör / 5. Óra: Filmnézés, számonkérés

Filmnézés: Carl Williams's presentation from ACHEMA 2012: Mixing and agitation in the Pharma,
Personal Care and Homecare Industries. Get an overview of how Alfa Laval mixing technologies
help you achieve energy efficient and high yield mixing for different types of liquids. (link:
https://www.youtube.com/watch?v=IjMd49wW-MI)
Ez a film angol nyelvű, tanári magyarázattal javasoljuk megnézni és a hallgatókkal megbeszélni.
Számonkérés: kérdéssorát egy kiadott, előre nyomtatott papíron dolgozzák ki a tanulók.
1. 10 tesztkérdést javasolunk a következő fejezetben (Aprítás, szitálás) megtalálható teszt mintájára.
2. Írjon le egy definíciót pld: keverés, homogenizálás…!
3. Rajzoljon le egy keverő lapátot!
4. Oldjon meg egy számolási feladatot! A feladat az órán megoldott példa visszakérdezése vagy
egyszerű módosítása egy vagy két számadat változtatásával.

Módszertan:

I.
II.

Filmnézés tanári magyarázattal és közös megbeszéléssel ismétlésre szolgál.
Számonkérés segédeszköz használata nélkül:
 Teszt megoldása az anyagrész átfogó ismeretét szolgálja
 Definíció kérdezésével az önálló megfogalmazás képességére vagyunk kíváncsiak
 Rajzolásánál a gyakorlati megvalósításra kérdezünk rá
 Számolási feladatnál a mértékegységek használatát, a képletek alkalmazását és a
logikus gondolkodást vizsgáljuk.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: számítógép + internet, vetítő, számológép, íróeszközök
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Aprítás, szitálás (3. Témakör)

2.3.

Az aprítás, szitálás oktatására középiskolában 3 tanóra áll rendelkezésre.
1. óra: Az aprítás és szitálás fogalma, jellemzői
2. óra: Laboratóriumi gyakorlat
3. óra: Az aprítás gépei

3 témakör/1. Óra: Aprítás szitálás, elmélet
Az aprítás elméleti részének megtanításához a tanár készítsen egy powerpoint bemutatót. Erre ráírhatja akár az egész anyagot is (a könyvben ez csak 2 oldal), a lényeg, hogy egyszer hallják a diákok. Az óra elején írja fel a tanár a táblára az aprítás definícióját és célját, így azt a diákok egész
folyamatosan láthatják.
Aprítás
a. DEFINÍCIÓ: Az aprítás szilárd anyagok kisebb részekre való szétdarabolása mechanikai
erőkkel. Powerpoint bemutató
1. dia Az aprítás definíciója, alkalmazása
Az aprítás szilárd anyagok kisebb részekre való szétdarabolása mechanikai erőkkel.
A szilárd anyagokon végbemenő kémiai változások sebessége egyenesen arányos az anyag
felületével. Amennyiben az adott anyagot kisebb darabokra aprítjuk, annak összfelülete megnövekszik, így a kémiai változások is gyorsabbak lesznek.
2. dia Az aprítás célja: késztermék előállítása vagy más művelet előkészítése. Az élelmiszeriparban csaknem minden iparág végez aprítási műveletet, pld: húsdarálás, cukorrépa szeletelés, gabonaőrlés, stb.
3. dia Az ipari gyakorlatban előforduló szilárd testek szerkezete inhomogén. A különböző tulajdonságú szilárd anyagok aprítása különböző mechanikai igénybevételek hatására mehet végbe.
4. dia A különféle anyagok esetén alkalmazható erőhatások
Anyag minősége

Igénybevétel
Nyomás

Ütés

Kemény koptató

A

A

Középkemény

A

A

Összetett: kemény és középkemény

Nyírás

Dörzsölés

Ütközés

E

A

E

Lágy

E

Rideg

A

A
A

A

A

E
A

Rugalmas
Szívós

E

Szálas
(A-alkalmas, E-esetleg alkalmas)

E
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A

A

5. dia Néhány példa:
 Igen lágy rostos anyagok: különböző gyümölcsök, cukorrépa, alkálicellulóz
 Lágy rostos anyagok: szalma, fa, dohány, cukornád
 Középkemény rostos anyagok: azbeszt
 Középkemény szívós anyagok: csont, szaru, pata
 Rideg anyagok: jég, cukor, kősó
6. dia
Az aprítás erőhatásait a következő ábrák mutatják:
A nyomás (préselés, zúzás), B húzás (tépés, hasítás), C ütés (ismételt lökésszerű nyomás), D
nyírás, E ütköztetés, F őrlés (dörzsölés), G vágás
1 aprított anyag, F, Ft terhelő erők

E
7. dia Az aprítás energia szükséglete:
Az aprítás energiaszükséglete igen nagy, mert a befektetett munka jelentős része hővé alakul.

8. dia Az aprítás műveletének egyik legfontosabb jellemzője az aprítás mértékét kifejező aprítási
fok. Ez a kiindulási és végtermék szemcseméretének aránya, azaz n= D/d, ahol
 n = aprítási fok
 D = aprítás előtti legnagyobb szemcseméret
 d = aprítás utáni legnagyobb szemcseméret
Például, ha a 7 mm-es kukoricaszemeket 0,1 mm-es átmérőjű szemcsékre aprítjuk, akkor
az aprítási fok: n=D/d=7/0.1= 70
Az aprítás fok mindig nagyobb 1-nél!

9. dia Durva aprítás
A darabolás és a szeletelés. Ezek eredményeként a feldolgozandó anyagból 10-20 cm-től néhány mm-es részecskéket hoznak létre. Pld: cukorrépa, hús, gyümölcsök aprítása
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10. dia Finom aprítás= őrlés
A folyamat során a feldolgozandó anyagból 10-20 mikrométerig terjedő méretű részecskéket
állítanak elő. Pld: gabona, paprika, szárítmányok őrlése.
b. Ismétlés szókihagyással Óra végén ismétlésképpen bemutathatjuk újra ezt a diasort bizonyos
szavak kihagyásával. A javasolt szavakat aláhúzott és dőlt betűvel jelöltem.
c.

Házi feladat A tanulók olvassák el a fénymásolatban kiadott (e-mail címre elküldött) anyagot.
Ez lesz a laboratóriumi gyakorlat alapja.

Módszertan:
I.
II.
III.

IV.

Powerpoint bemutató: segítségével ismertetjük a tanulókkal az aprító műveletek lényegét.
Definíció felírva a táblára: a definíció kerüljön a táblára, mert így a diákok egész órán láthatják. A többit kivetítjük.
„Lyukas definíciók” kitöltése az egész osztály részvételével interaktív táblán: vetítsük le
a már ismertetett, de módosított diákat, a fenti minta alapján. A módosított diákon a dőlt betűs
és aláhúzott szavakat kell a tanulóknak kitalálniuk, ezzel is segítve a tananyag rögzülését.
Házi feladat: a következő órai felkészülést segíti elő.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: tábla, számítógép + internet, vetítő, interaktív tábla, diákok füzetei, diákok
saját számítógépei a felkészüléshez

3 témakör / 2. óra: Aprítás, szitálás (laboratóriumi gyakorlat)

1. Rövid munkavédelmi oktatás (Munkaköpeny, lányok fogják copfba a hajukat, aprító kétkéses
rendszerű, vigyázzanak a használatánál, elektromos berendezés, ne essen le az asztalról, stb.)
Nézzünk egy gyors tesztet arra vonatkozóan, hogy megértették-e az anyagot. Ehhez alkossunk 4-es
csoportokat. (A tesztre 5 percet szánunk.)
2. Teszt megoldása
1. Melyik állítás igaz?
a) A cukorrépa igen lágy, rostos anyag.
b) Az azbeszt a szívós anyagok csoportjába tartozik.
c) A pata is rostos anyag.
2. Apríthatunk-e rugalmas anyagokat ütköztetéssel?
a) Igen
b) Nem
c) Esetleg
3. Aprítunk-e dörzsöléssel kemény, koptató anyagokat?
a) Igen
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

b) Nem
c) Esetleg
Melyik állítás igaz az aprítási fokra?
a) Az aprítógépre feladott és az aprítógépből kilépő anyag szemcseméretének hányadosa.
b) Az aprítógépből kilépő és az aprítógépre feladott anyag szemcseméretének hányadosa.
c) Az aprítógépre jellemző szám
Milyen berendezéssel végezzük a szitaanalízist?
a) Egy négyzetes nyílású szitával
b) Egy rázógépre helyezett szitával
c) Szitakaszkáddal
Mit határozunk meg szitaanalízissel?
a) Az aprítógépre feladott halmaz szemcseméretét
b) Szemcseméret-eloszlást
c) Aprítási fokot
Hogyan határozzuk meg a jellemző szemcseméretet?
a) Szitaanalízis segítségével
b) Kiszámítjuk
c) Tolómérővel mérjük meg
Hogyan változik a fordulatszám növelésével a szemcseméret?
a) Nő
b) Néhány esetben úgy tűnik, mintha nőne
c) Nem változik
Ideális esetben mikor lesz legkisebb a szemcseméret?
a) Ha az aprító fordulatszámát növeljük, de az aprítás idejét csökkentjük
b) Ha az aprítás idejét növeljük, de az aprító fordulatszámát csökkentjük
c) Ha az aprítás idejét növeljük, és az aprító fordulatszámát is növeljük.
Milyen jellegű függvény írja le a szemcseeloszlás-szemcsenagyság összefüggését?
a) lineáris
b) logaritmikus
c) harang görbe
Mi a fordulatszám mértékegysége?
a) m/s
b) 1/perc
c) Nincs mértékegysége
A Grindomix késes aprítóban mekkora az aprítandó anyag max. szemcsemérete?
a) 4-10 mm
b) 10-40 mm
c) 40-100 mm

3. Mérés céljának ismertetése
A mérés során egy laboratóriumi méretű aprítóban különböző szemes terményeket porítunk. Szita
analízissel vizsgáljuk a jellemző szemcseméret és az aprítási fok változását az idő és a működtetési
paraméterek függvényében.
DEFINÍCIÓ 1: Aprítási fok: az aprítógépre feladott és az aprítógépből kilépő anyag szemcseméretének hányadosa.
DEFINÍCIÓ 2: Szita analízis: szitaanalízissel egy szilárd szemcsékből álló halmaz átlagos szemcseméretét és a szemcseméret-eloszlást határozzuk meg.
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4. Kísérleti berendezések és mérőeszközök (tolómérő és elektronikus mérleg) bemutatása
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Stefanelli/subler.html (tolómérő használata, animáció)

Az aprítást GM 200 Grindomix laboratóriumi késes aprítóval –két
késes rendszerben- végezzük.
Az aprító fordulatszám tartománya: 2000-10.000 1/perc, 500
1/perc lépésekkel állítható, digitális kijelzéssel.
 Az aprítandó anyag max. szemcsemérete: 10-40 mm
 Végső finomság < 0,3 mm
 Maximális mintamennyiség: 900/1000 ml

A szitaanalízist négyzetes nyílású, rázószerkezetre helyezhető
huzalcsöves szitasoron végezzük. Neve: szitakaszkád. Az egyes
szitákon fennmaradó mennyiségek tömegét elektronikus mérlegen
mérjük meg. A berendezés az ábrán látható.
A művelet során a halmazt szemnagyság szerint több részre választjuk, és az egyes frakciók (szitamaradék) tömegét megmérjük.
Egy szitán a szitalyuk méretével gyakorlatilag azonos méretű és az
annál kisebb szemcsék esnek át. Szitakaszkáddal átlagos szemcseméret szerinti frakciókra bontható az őrlemény. A sziták lyukátmérője lefelé haladva általában gyök 2-ed arányban csökken
5. Mérési utasítás
A mérlegen pontosan lemérünk kb. 300 g-ot az aprítandó anyagból. Ez lehet búza, kukorica, kávé…
3-nál több féle anyag vizsgálata - az idő rövidsége miatt- nem fér bele az órába. A bemért mennyiséget az aprító edénybe kell tölteni és aprítani adott ideig, adott fordulatszámon (a mérésvezető utasítása szerint). Közben tolómérővel meg kell határozni a jellemző szemcseméretet, ami 20 gabonaszem
leghosszabb méretének átlaga.
A halmaz átlagos szemcseméretét szitaanalízis segítségével határozzuk meg. A szitaanalízis lépései:






Kiválasztjuk a megfelelő szitasort
A sziták tömegét lemérjük üresen
Aprítás után a sziták tömegét megmérjük a fennmaradt anyaggal együtt
A szitákon maradt anyag mennyiségét kivonással határozzuk meg
Elkészítjük a maradék- és áthullási görbét

Más fordulatszámokon újabb méréseket végzünk, így megállapítható az aprítás fordulatszámának
hatása az aprított anyag szemcseméretére.
6. Mérési adatok kiértékelése
Tegyen megállapításokat, hogyan befolyásolja a nyersanyag fajtája, az aprítási idő és az aprító fordulatszáma az
 Rajzolja fel a szemcseeloszlás-szemcsenagyság harang görbéjét
 Aprítási fokot
 A jellemző szemcseméretet
 Határozza meg a különböző anyagokhoz tartozó optimális értékeket (idő, fordulatszám)!
Feljegyzendő adatok
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Házi feladat: Következő órán az aprítás gépeiről lesz szó. Keressenek ki egyetlen gépet, és mutassák be a működését! Csoportos e-mail-ben vagy facebook-on megbeszélhetik egymással, hogy ki és
melyik gépet választotta, hogy ne legyenek átfedések. Én a következő gépek bemutatását javasolom:
Pofástörő, Körtörő, Kúpostörő, Hengeres törők- és malmok, Röpítő-törő, Ütő-malom, Röpítőmalmok,
Kalapácsos törők- és malmok, Kalapácsos shredder, Gyűrűsmalmok, Dobmalmok, Planétamalmok,
Rezgőmalmok, Keverőmalom, Sugármalom, Vágómalom, Rotoros nyíró-aprító gép, Golyós- cső és
autogénmalom, Rudas malom.
Módszertan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Munkavédelmi oktatás: veszélyhelyzetek ismertetése
Ellenőrző teszt: az előző órai házi feladat alapján a gyakorlatra történt felkészülés ellenőrzése
Mérőeszközök: bemutatása és használatuk ismertetése diákonként.
Mérési technika elsajátítása
Diagramok rajzolása, mérési adatok kiértékelése: tengelyek megnevezése, mértékegysége
Házi feladat: célja előkészülés a következő tanítási órára, önálló kutatási munka

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák + javasolok egy laboránst vagy egyetemi hallgatót, aki segít a
diákoknak és felügyeli a munkájukat
2. Tárgyi feltételek: Aprítógépek, szitakaszkádok rázógéppel, digitális mérleg, ecset, kiskanál,
tolómérő, mérőedény, milliméterpapír, A4-es papír, íróeszközök, köpeny a tanulóknak
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3. témakör / 3. óra: Aprítás, szitálás: Aprító gépek és működésük
1. Ismétlés
a) Használjunk interaktív táblát és kérdezgessük a diákokat, hogy ki és mire emlékezett
(gyakorlat célja, felhasznált anyagok, eszközök…) Ezeket gyűjtsük csoportokba. (10
perc). A kérdezgetésnél „+” vonalacskákat húzhatunk azoknak a tanulóknak a nevéhez, akiktől jó válaszokat hallottunk. Figyeljünk azokra is, akik meg sem szólnak, vagy
nem figyelnek.
b) Vetítsünk megfelelő oktatófilmeket. (2 db, 12 perc)
c) Térjünk vissza a táblára, és ellenőrizzük, hogy nem hagytunk-e ki valamit. Ezt előre
említsünk, hogy a tanulók jegyzetelni tudjanak a film nézése közben. esetleg bele is
kérdezhetünk a filmbe. Ki vette észre?...
d) Rajzoltassuk fel a laboratóriumi gyakorlaton készített aprítási haranggörbét.
2. Powerpoint bemutató A téma bemutatásának alapjául Varga István: Vegyészetiélelmiszeripari Szakközépiskola, Csóka Aprítás című powerpoint bemutatója szolgál.
Ez a 9. diától mutatja be az aprító gépeket.
3. Fülbesúgós mondatok. Ehhez a tanulók alkossanak 4 vagy 5 fős csoportokat, az első diák fülébe súgja a tanár a mondatot, az utolsó diák pedig leírja egy papírra amit
hallott. A mondatok lehetnének a következők:








A szeletelőgépek henger alakú tartályának alján forgó tárcsa található. A tárcsa síkjából ferdén kések állnak ki, melyek a tárcsa forgása következtében
felszeletelik a ránehezedő anyagot.
Kalapácsos daráló: a gabona. és konzerviparban széles körben alkalmazzák
különböző magvak darálására, illetve paprika és húspépek zúzására. A berendezés vízszintes tengelyére csuklósan kalapácsokat erősítenek.
Csigás vágógép (húsdaráló). A húsiparban a legelterjedtebbek, de az élelmiszeripar számos más területén is használják (pld: a tejiparban az ömlesztésre
szánt sajtokat ezzel darálják.)
A hengeres aprítókat főleg a malomipar használja gabonák őrlésére. A hengerszék aprító része két, párhuzamos tengelyű hengerből áll. A hengereket
úgy forgatják, hogy a palástfelületek felül összefutnak.

Módszertan:
I.
II.
III.
IV.

Ismétlés interaktív tábla és oktatófim segítségével.
Ismétlés során jegyzetelés, haranggörbe.
Powerpoint bemutató segítségével az aprítógépek működésének ismertetése.
„Fülbesúgós mondatok” eredményének megbeszélése.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: tábla, számítógép + internet, vetítő, interaktív tábla, diákok füzetei, milliméterpapír
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2.4.

A hőátbocsátás művelete (4. Témakör)
A hő terjedésének egyszerű és összetett formáin belül a hőátbocsátás megtanítása.
A hőátbocsátás megtanítására 4 tanóra áll rendelkezésre. A diákok már ismerik és begyakorolták
a hővezetés, hősugárzás, hőszállítás fogalmát és képleteit.

1.
2.
3.
4.

óra: Hőátbocsátás, előfordulása, folyamata
óra: A hőátbocsátás egyenlete, gyakorló feladatok
óra: Laboratóriumi gyakorlat
óra: Ismétlés, gyakorlás, számonkérés

4. témakör /1. óra: A hőátbocsátás művelete: A hőátbocsátás előfordulása, folyamata
1. Ismétlő kérdések A hőátbocsátás megtanulásához a tanulóknak már nagyon sok fogalmat el
kellett sajátítaniuk, ezért az ismétlés megoldható egy memória-játékkal, amit interaktív tábla
segítségével valósítunk meg.
2. Memória játék interaktív tábla segítségével. Memória játék - keresd meg a párokat! Hezekiah.hu mintájára.
Az összetartozó párok a következő táblázatban vannak feltüntetve, de a tanár - saját elképzelése szerint- más párokat is összeállíthat. Több játékot is készíthet, változtathatja az egy játékban szereplő kártyák számát… attól függően, hogy a diákok milyen gyorsan képesek megoldani a feladatot.
Az összetartozó párok általában azonos színűek, de néhány esetben vannak azonos
hátterűek is, hogy ne legyen túlságosan egyszerű a feladat.
A játék közben nem baj, ha egy kicsit zajosak, ha bíztatják egymást, mert ez arra utal, hogy
aktívan bekapcsolódnak az óra menetébe.
Az anyaghoz
kötött
hőterjedés két
formája

Az áramlás
Anyaghoz nem
okozója külső
kötött
mechanikai hatás hőterjedési mód

Általában csak
szilárd
anyagokban
fordul elő

A szilárd falon A határrétegben
levő
létrejövő
határrétegben a
hővezetés
hőcsere
határozza meg

Ha a fal
magasabb
hőmérsékletű,
mint a közeg

Áramlásos
hőterjedés

Fémek

Kizárólag
hővezetésből áll

Egyenes
A hő a közeg felé
Jól vezetik a hőt
arányosság van
áramlik

Hőátadás

Hővezetés,
hőáramlás

Hőmérsékletkülönbség miatti
sűrűség
változásból
származó
áramlás

λ, W/(m oC)

Gáz vagy
folyékony
halmazállapotú
közeg és a fal
között valósul
meg

A hőátadás
sebességét
elsősorban

A hőáram és a
hőátadási felület
között

Hőátadási
tényező és
dimenziója

Tiszta hővezetés

A hidegebb hely
felé áramlik

Hősugárzás

Konvektív
hőterjedés

Hővezetési
tényező és
dimenziója

Kényszeráramlás
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A hő a melegebb
helyről

Szabadáramlás

α, W/(m2 oC)

3. DEFINÍCIÓ: a hőátbocsátás olyan összetett hőterjedési mód, mely során a hőcsere két közeg
(folyadék vagy gáz) között megy végbe úgy, hogy közöttük egy szilárd fal található.
4. Oktatófilm Hőcsere (2.) A közvetett hőcsere folyamata. Hőátbocsátás, közvetett hőcserélők
hőátviteli folyamata: - hőmérsékletkülönbség hatására.
5. Jegyzetelés A film megnézése közben a diákok jegyzeteljenek, és kérdezzenek. Ilyenkor meg
lehet állítani a vetítést. Fontos a megfelelő jegyzet készítése, ugyanis ezen az órán a tanár
nem rágja a tanulók szájába az anyagot. Mindenki annyit fog tudni belőle, amennyit leírt.
6. Jegyzetek megbeszélése a film újból történő levetítésével.
7. Definíció alapján a hőátbocsátás lényegének ismételt elmagyarázása.

Módszertan:
I.

II.
III.
IV.
V.

Ismétlés memória-játék segítségével: a játékos ismétlés nagyobb órai aktivitásra ösztönzi a
tanulókat. Nemcsak a tananyag rögzülését segíti elő, hanem az értelmes játék örömét is
megmutatja amivel egy időben oldottabb légkört teremt.
Hőátbocsátás definíciója a táblára
Oktatófilm: az órai anyag újszerű feldolgozása. A témakör fontos, ennek ellenére önállóan
dolgozzák fel a tanulók, ami javítja a munkához való hozzáállásukat.
Jegyzetek és oktatófilm megbeszélése: a jegyzetek átnézése és megbeszélése a film alapján azért fontos, nehogy helytelen adat kerüljön a diákok füzetébe.
A hőátbocsátás lényegének elmagyarázása: az órai anyag ismétlését és rögzülését segíti
elő.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: tábla, számítógép + internet, vetítő, interaktív tábla, diákok füzetei
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4 témakör /2. óra: A hőátbocsátás művelete, A hőátbocsátás egyenlete, lerakódások vizsgálata, gyakorló feladatok
1.

Hőátbocsátás egyenletei a táblára felírva:
1
𝑘

2.

Ф = k A Δt
=

1
𝛼1

+

𝛿
𝜆

+

1
𝛼2

Diavetítés: Kivetíteni a hőátbocsátás egyenleteit, valamint az egyenletek változóinak jelentését és dimenzióját:
Ф = k A Δt
1
𝑘








3.

=

1
𝛼1

+

𝛿
𝜆

+

1
𝛼2

Ф : hőáram [W]
2o
k : hőátbocsátási tényező [W/(m C)]
2
A : hőátadó felület [m ]
o
Δt : hőmérsékletkülönbség [ C]
2o
α1 és α2: hőátadási tényezők a fal két oldalán [W/(m C)]
δ : a fal vastagsága [m]
o
λ : a fal hővezetési tényezője [W/(m C)]

A lerakódások hőellenállása

A lerakódások fogalma és okai: a hőátadó berendezések üzemeltetése során különböző lerakódások (például kazánkő, ráégések, stb) keletkeznek a hőátadó felületen. A lerakódás megnöveli a fal hőellenállását. Ezért a hőátbocsátási tényezőben a lerakódások hőellenállásainak öszszegét hozzáadjuk a fal hőellenállásához.
𝛿

Egyrétegű fal hőellenállása:



Kétrétegű fal (kazán fala + kazánkő) hőellenállása:
𝛿1 𝛿2
+
𝜆1 𝜆2
Többrétegű fal esetén további tagokkal bővítjük az előbbi kifejezést



𝜆

: a fal hőellenállása [(m

2 o



C)/W]

Feladatmegoldást Papp László: Élelmiszer-ipari műveletek és folyamatok című tankönyve
260. oldalának 30. és 31. feladata alapján javasoljuk begyakoroltatni interaktív tábla segítségével.
A feladat szövegét vetítsük ki a táblára. Ebből a diákok gyűjtsék ki a számításhoz szükséges adatokat, majd diktálják le. Minden információ kerüljön a táblára. Ha rossz adatot diktál a tanuló,
akkor az kezdjen el villogni. A számítási feladat menetét a tanár magyarázza el.
4.

5.

Házi feladat: az órai feladatok más számokkal.

Módszertan:
I.
II.
III.
IV.

Hőátbocsátás képletei a táblára
Powerpoint bemutató1: segítségével ismertetjük a tanulókkal a hőátbocsátás egyenleteit,
valamint az egyenletek változóinak jelentését és dimenzióját.
Powerpoint bemutató2: segítségével ismertetjük a tanulókkal a lerakódás fogalmát és a
számításhoz szükséges új egyenleteket
Feladatmegoldás interaktív tábla segítségével: a hőátbocsátás és a lerakódások
hőátbocsátásának kiszámítására. A feladat szövege megjelenik a táblán. Ebből gyűjtik ki a di-
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V.

ákok a számításhoz szükséges adatokat. Az adatok kigyűjtése a szövegértés javulását , és
egy megoldandó problémához történő logikus hozzákezdést segíti elő.
Házi feladat: az órai munka megértését és a képletek begyakorlását szolgálja.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: tábla, számítógép + internet, vetítő, interaktív tábla, diákok füzetei, számológép

4.t émakör /3. óra: A hőátbocsátás művelete,( laboratóriumi gyakorlat)
Hőcsere keverős, készülékben
1. Laboratóriumi gyakorlat célja
Keverős készülékben a hőátbocsátási tényezőnek, az átszármaztatott hőáram értékének, valamint a melegítő teljesítményének meghatározása
2. Elméleti összefoglaló interaktív tábla segítségével
Az élelmiszeriparban a hőátvitel irányított, tervezett formában történik, a hőtani folyamatok
mellett általában áramlástani folyamatok is végbemennek, ilyen például a csőben áramló folyadék melegítése vagy hűtése, vagy a keverővel ellátott tartályban történő hőkezelés.
A hőátvitel formái:
 hővezetés (kondukció)
 hősugárzás (radiáció)
 hőszállítás (konvekció)
3. A hőátvitel formáinak játékos ismétlése interaktív tábla segítségével
A kiegészítendő mondatok fölött ott szerepelnek a beillesztendő szavak összekeverve.
Ezeket rá kell húzni az üres helyekre. Ha jó a válasz, a szó zöld színre vált és hallunk egy
pld „Ez igen!” dicséretet, ha rossz a válasz, a szó piros színűre vált, és azt halljuk például,
hogy „Válassz másikat”. Persze mindez hang nélkül is megoldható.






A hővezetés során az anyag egymással közvetlenül érintkező elemi részecskéi
hő mozgásuk révén adják át egymásnak a hőt. A hő mozgást végző elemi részecskék lehetnek molekulák (gázok és folyadékok esetén), vagy atomok (szilárd
testek kristályrácsaiban, vagy a diffúziós mozgást végző szabad elektronok (fémekben). A hővezetésnél az anyag nem változtatja a helyét.
A hősugárzás során a sugárzó test atomjainak hőmozgása következtében kibocsátott különböző hullámhosszú elektromágneses rezgések formájában terjed.
Minden test képes hősugárzásra, amelyet más test elnyel és ismét hővé alakít. A
sugárzásos hőátvitelnek tehát két részfolyamata van: a hősugárzás és a hőelnyelés. Erre a hőátviteli folyamatra is igaz, hogy az anyag nem változtatja a helyét.
Konvekciós (hőáramlásos) hőátadás gázokban vagy folyadékokban mehet végbe.
A fluidum makroszkópikus részeinek áramlása és elkeveredése következtében
megy át a hőenergia a melegebb helyről a hidegebb helyre. Megkülönböztetünk
természetes és kényszerkonvekciót.

4. A gyakorlathoz szükséges elmélet ismétlése
A három hőátviteli forma gyakran egyszerre fordul elő, illetve bizonyos esetekben egyes tagok
elhanyagolhatók. A folyamatokat komplex értelemben tekintve hőátbocsátásról beszélünk.
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Tehát egy szilárd fal két oldalán áramló folyadék közötti hőátvitelt vizsgáljuk. Lehet például
komlózott sörlé hűtése esetén az egyik áramló folyadék maga a sörlé (meleg folyadék, hőmérséklete: Tm,b) a másik áramló folyadék a hűtővíz (hideg folyadék, hőmérséklete: Th,b), a
kettő közti szilárd fal pedig a hűtő csőspirál fala (vastagsága: e, hővezetési tényezője: λ (1.
ábra).

A hőátbocsátást a hőátbocsátási tényező segítségével jellemezzük. A hőátbocsátási tényező
(k) számítási módja:

2o

k = hőátbocsátási tényező [W/(m C)]
2o
αkev = keverőtartályban a hőátadási tényező [W/(m C)]
2o
αcsp = csőspirálban a hőátadási tényező [W/(m C)]
ecső = cső falvastagsága [m]
o
λcső = csőfal hővezetési tényezője [W/(m C)]
A számításhoz a csőfal vastagságát méréssel (számolással) határozzuk meg, a csőfalra jellemző hővezetési tényező irodalomból meghatározható, míg a hőátadási tényezőket kritériális
egyenletek segítségével számoljuk ki.
5. Munkavédelmi oktatás
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6. Duplikátoros mérőberendezés és a számítási összefüggések

𝑃𝑟 =

𝐶𝑝∗η
𝜆

7. A mérés menete
o
Maximum teljesítményen felmelegítünk 7 l adott koncentrációjú cukoroldatot 80 C-ra, melynek megmérjük a kezdeti hőmérsékletét. Mérjük a felmelegítés idejét. A melegítés meleg vízzel történik. A felmelegített cukoroldatot beleöntjük a duplafalú tartályba, majd lemérjük a tartályban levő cukoroldat hőmérsékletét és ezt feljegyezzük. (0. időpont) Elindítjuk a keverést.
Ezután 5 percenként megmérjük a cukoroldat hőmérsékletét és feljegyezzük az adatokat.
8. Mért adatok
 Tartályban levő cukoroldat kezdeti hőmérséklete (T 1,be):
 Felfűtés ideje:
Idő

Cukoroldat hőmérséklete

t (min)

T1,ki ( C)

o

0
5
10
15
20
25
30
35
átlag
Az anyagjellemzőket az adott közeg átlaghőmérsékletén, táblázatból kell kikeresni.
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T1, ki átlag

T1, ki átlag

3

ρ

Sűrűség

kg/m

η

Dinamikai viszkozitás

Pa.s

cp

Fajhő

kJ/(kg. C)

λ

Hővezetési tényező

W/(m C)

o

o

9. Számolások
A berendezés geometriai adatait a tanulók mérik le.
Keverős tartály
 Belső átmérője:
 Keverőlapát átmérője:
 Keverő fordulatszáma:
A tartály hőátadási tényezőjének meghatározása:







Reynolds szám kiszámítása
Prandtl szám kiszámítása
Nusselt szám kiszámítása
Hőátadási tényező a tartályban
2o
A köpenyben α = 500 W/(m C)
A táblázatban levő K (kelvin) ne zavarja meg a diákokat a számítás során,
o
mert az értékei akkor is ugyanazok lennének, ha C lenne a nevezőben.
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10. Tanári kérdések a gyakorlat megértésével kapcsolatban + játékos kérdések, pld
o

o

Mikor égünk meg jobban? Ha 100 C-os vízzel vagy ha 100 C-os gőzzel forrázzuk le magunkat ? Miért?
11. Házi feladat: Készítsenek a tanulók az összefoglaló órára ismétlő kérdéseket a
hőátbocsátásból!

Módszertan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Munkavédelmi oktatás: veszélyhelyzetek ismertetése
Mérőeszközök: bemutatása és használatuk ismertetése diákcsoportonként.
Hőmérséklet pontos és időben történő leolvasása.
Számítások gyakorlása.
Tanári kérdések a gyakorlat megértésével kapcsolatban+játékos kérdések.
Házi feladat

Személyi és tárgyi feltételek:
3. Személyi feltételek: tanár, diák + javasolok egy laboránst vagy egyetemi hallgatót, aki segít a
diákoknak és felügyeli a munkájukat
4. Tárgyi feltételek: duplikátoros mérőberendezés, rezsó, hőmérő, víz, cukor, stopper, vonalzó,
táblázatok, A4-es papír, íróeszközök, köpeny a tanulóknak

4. témakör /4. óra: A hőátbocsátás művelete, Ismétlés, gyakorlás, számonkérés
1. Előző órai házi feladat megbeszélése ismétlés céljából
Az ismétlést megoldhatjuk egy vetélkedő segítségével is. Például a MARADJ TALPON
vetélkedő
mintájára.
A
játékszabály
a
következő
honlapon
olvasható.
http://www.mediaklikk.hu. A diákok nyilvánvalóan nem esnének le egy gödörbe, és a jutalom sem pénzösszeg lenne, hanem egy 5-ös, egy- egy kis ötös, egy-egy plusz pont, stb.
A kérdéseket a diákok gyűjtötték össze a hőátbocsátás témaköréből, és ők záporoztathatják a kereszttűzben levő osztálytársukra. Ehhez körben állhatna az osztály a teremben, a
versenyző pedig középen.
2. A számonkérés egy–egy definíció leírásából és egy számolási példa megoldásából áll.

Módszertan:
I.
II.

Összefoglalás vetélkedő segítségével
Számonkérés és értékelés hagyományos módon.

Személyi és tárgyi feltételek:
1. Személyi feltételek: tanár, diák
2. Tárgyi feltételek: a diákok feljegyzett kérdései, feladatlap, számológép
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2.5. Felhasznált irodalom:
1. Papp László: Élelmiszer-ipari műveletek és folyamatok FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2008
2. Kovács Sándor-Ondok Dezső: Élelmiszeripari Műveletek és folyamatok számítási példatára.
VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2011
3. Horgonyi Józsefné: Óravázlatok powerpoint bemutatókkal. Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium, Sátoraljaújhely, 2014
4. Matematika feladatlap 8. évfolyamosok számára 2011. január 27. 15:óra
http://www.lovassy.hu/online/felveteli/pdf
5. Matematika feladatlap 8. évfolyamosok számára 2006. január 28. 11:óra
http://www.lovassy.hu/online/felveteli/pdf /mat2006f1.pdf
6. http://www.jokai16.hu/lapok/mertekegyseg3.pdf
7. http://www.matekfelvi.hu/.../Matematika%20feladatlap%208.o-2007-M1.ppt
8. Matematika feladatlap 8. évfolyamosok számára 2008. január 26. M-1 feladatlap
9. Az erő-gyakorló feladatok 2014.-Varga Éva fizika honlapja http://vargaeva.com/
10. A mechanikai energia-Varga Éva fizika honlapja http://vargaeva.com/
11. Feladatok a VII. osztály számára - Fizika feladatok - Hupont
http://www.mozaweb.hu/Lecke-FIZ-Fizika 7
12. Az oldódás nem olvadás Kiegészítő anyag-105294
www.vegyipari.hu/iskola/vegymuv/vegyiparimuveletekjegyzet.pdf
13. vargaeva.com/gyakorlo-feladatok/
14. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenyi_nyersanyagok_feldolgo
zastechnologiai/ch03s07.html
15. Google: képtalálatok: propeller keverő képek , dagasztógépek
16. Google: kenyérsütő kép
17. Google: Aprítás kép
18. http://slideplayer.hu/slide/2126260/ video megtekintése Hőcsere (2.) A közvetett hőcsere folyamata. Hőátbocsátás, közvetett hőcserélők hőátviteli folyamata: - hőmérsékletkülönbség
hatására.
19. Mixing and agitation in the Pharma, Personal Care and Homecare Industries Közzététel: 2012. jún.
20.
20. www.vegyipari.hu/iskola/vegymuv/vegyiparimuveletekjegyzet.pdf
21. Carl Williams's presentation from ACHEMA 2012: Mixing and agitation in the Pharma,
Personal Care and Homecare Industries.. https://www.youtube.com/watch?v=IjMd49wW-MI
22. Mátravidéki Erőmű lakótelep, Powered by: www.webtar.hu www.eromu.faliujsag.hu
23. http://fizikafeladatgyujtemeny.hupont.hu/
Javasolt oldalak:
 Az oldódás nem olvadás! (Kiegészítő anyag) – Fizika 7 www.mozaweb.hu/Lecke-FIZ-Fizika_7 Kolloidkémiai alapfogalmak – Kémia 9. – - Mozaik e-tankönyv www.mozaweb.hu/Lecke-KEMKemia_9-Kolloidkemiai_alapfogalmak-100611
 Oldódás és kristályosodás - Általános kémia | Sulinet
tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/ismerkedes-akemiaval/oldodas-es-kristalyosodas
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenyi_nyersanyagok_feldolgozastech
nologiai/ch03s07
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2.6. Példa Tematikus terv-részlet az Élelmiszeripari műveletek tantárgyhoz
Pedagógus neve: Kőszegi Lászlóné és Békássyné Dr. Molnár Erika
Pedagógus szakja:
Az iskola neve:
Műveltségi terület: Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
Tantárgy: Élelmiszeripari művelettan
A tanulási-tanítási egység témái:
1. téma: A tanulók tudásszintjének felmérése
2. téma: Homogenizáló (egyneműsítő) műveletek
3. téma: Aprítás, szitálás
4. téma: A hőátbocsátás művelete
A tanulási-tanítási egység cél és feladatrendszere:
 1. téma: Cél: felmérni, hogy mennyire ismerik a tanulók –a tantárgy elsajátításához nélkülözhetetlen- matematikai és fizikai alapösszefüggéseket,
mértékegységeket és azok átszámítását. Feladatsor összeállítása, eredmények minősítése.
 2. téma: A homogenizáló műveletek és keverés fogalmának, gépeinek és alkalmazásának megismerése. Számítási feladatok gyakorlása. Ismerkedés
a keverés gyakorlatával. Laboratóriumi munka.
 3. téma: Aprítás, szitálás elméleti alapjainak, gépeinek megismerése. Laboratóriumi munka.
 4. téma: A hőátbocsátás művelete. Képesek legyenek a hőátszármaztatási műveletek hasonlóságának és különbözőségének felismerésére, rendszerben való gondolkodásra. Számolási feladatok, laboratóriumi munka.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Az élelmiszeripari műveletekhez tartozó ismeretek fontos alapot nyújtanak
a tanítási folyamat során később tanított szaktárgyi ismeretek elsajátításához.
Tantárgyi kapcsolatok: Matematika, fizika, élelmiszerkémia. Malomipar, Sütő- és tésztaipar, Cukoripar, Növényolajipar, Húsipar, Baromfiipar, Tejipar, Konzervipar, Hűtőipar, Szeszipar, Boripar, Söripar
Osztály: 11. osztály
Felhasznált források:

1. Papp László: Élelmiszer-ipari műveletek és folyamatok FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2008
2. Kovács Sándor-Ondok Dezső: Élelmiszeripari Műveletek és folyamatok számítási példatára. VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet,
Budapest, 2011
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3. Horgonyi Józsefné: Óravázlatok powerpoint bemutatókkal. Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely, 2014
4. Matematika feladatlap 8. évfolyamosok számára 2011. január 27. 15:óra http://www.lovassy.hu/online/felveteli/pdf
5. Matematika feladatlap 8. évfolyamosok számára 2006. január 28. 11:óra http://www.lovassy.hu/online/felveteli/pdf /mat2006f1.pdf
6. http://www.jokai16.hu/lapok/mertekegyseg3.pdf
7. www.matekfelvi.hu/.../Matematika%20feladatlap%208.o-2007-M1.ppt
8. Matematika feladatlap 8. évfolyamosok számára 2008. január 26. M-1 feladatlap
9. Az erő-gyakorló feladatok 2014.-Varga Éva fizika honlapja http://vargaeva.com/
10. A mechanikai energia-Varga Éva fizika honlapja
11. Feladatok a VII. osztály számára - Fizika feladatok - Hupont,
12. Az oldódás nem olvadás Kiegészítő anyag-105294 www.vegyipari.hu/iskola/vegymuv/vegyiparimuveletekjegyzet.pdf
13. vargaeva.com/gyakorlo-feladatok/
14. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenyi_nyersanyagok_feldolgozastechnologiai/ch03s07.html
15. Google.com képtalálatok: propeller keverő képek , dagasztógépek, kenyérsütő kép, : Aprítás kép
16. http://slideplayer.hu/slide/2126260/ video megtekintése Hőcsere (2.) A közvetett hőcsere folyamata. Hőátbocsátás, közvetett hőcserélők hőátviteli folyamata: - hőmérsékletkülönbség hatására.

17. Mixing and agitation in the Pharma, Personal Care and Homecare Industries Közzététel: 2012. jún. 20.
18. www.vegyipari.hu/iskola/vegymuv/vegyiparimuveletekjegyzet.pdf
19. Carl Williams's presentation from ACHEMA 2012: Mixing and agitation in the Pharma, Personal Care and Homecare Industries. Get an overview of
how Alfa Laval mixing technologies help you achieve energy efficient and high yield mixing for different types of liquids.
https://www.youtube.com/watch?v=IjMd49wW-MI

20. Mátravidéki Erőmű lakótelep, Powered by: www.webtar.hu www.eromu.faliujsag.hu
21. http://fizikafeladatgyujtemeny.hupont.hu/
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PÉLDA TEMATIKUS TERV-RÉSZLET AZ ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK TANTÁRGYHOZ

Témakör

Óra

Didaktikai feladat

A tanulók tudásszintjének
felmérése.

Σ1

Ismeretszerzés

óra

(M1)
Homogenizáló
(egyneműsítő)
műveletek
(M2)

Feldolgozásra kerülő konkrét
tananyag

A feladatsort úgy kell összeállítani,
hogy minél több –az élelmiszeriparban alkalmazandó- számítás
Tudásszint felmérése matema- szerepeljen benne.
tikából és fizikából.

Σ5

Ismeretszerzés

1. óra: Új témakör bevezetése.
Egyneműsítő műveletek. Keverés
fogalma, folyadékok keverésének
célja

óra

Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új
ismeretek elsajá- 2. óra: Keverés törvényszerűségei,
títása, fogalom- Feladatmegoldás
alkotás, ismeretek rögzítése
3. óra: Folyadékkeverő típusok I.
Laboratóriumi gyakorlat

Módszerek, munkaformák

Fejlesztési területek

Egyéni munka.

Gyakorlatias
szemlélet kialakítása.

Önállóság, kitartás fejlesztése.

Házi
feladat

Powerpoint
prezentáció,

Az órai
anyagok
átismétlése

Rendszerben való
gondolkodás fejlesztése.
Egyéni, csoportos és
frontális munkaforma:
Definíció a táblára
Powerpoint bemutató
Jegyzetelés
Lánckérdések
Szemléltetés képekkel
„Üres dia”

4. óra: Folyadékkeverő típusok II. Oktatófilm
Összefoglalás powerpoint bemutaJátékos keresztrejtvény
tóval
Munkavédelmi oktatás a
laboratóriumban
5.óra: Filmnézés, számonkérés
Mérőeszközök
Mérési technika Diagramok rajzolása, Teszt,
rajzolás
Tanári kérdések a gyakorlat megértésével
kapcsolatban
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Szemléltetés,
eszközök

Gyakorlatias
szemlélet kialakítása.

Rendszerben való
Műveleteket
gondolkodás.
bemutató oktaSzakmai ismere- tófilmek alkaltek fejlesztése.
mazása
Szakmai készségek fejlesztése.

Laboratóriumi
gépek és mérőeszközök
Interaktív tábla
Keresztrejtvény
Játékos tanulási módszerek

Aprítás, szitálás

(M3)

Σ3

Ismeretszerzés

1.óra: Az aprítás és szitálás fogalma, jellemzői

óra

Figyelem felkel2.óra: Laboratóriumi gyakorlat
tése, tanulási
célok kitűzése, új
ismeretek elsajá- 3.óra: Az aprítás gépei
títása, fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

Egyéni, csoportos és
frontális munkaformák

Gyakorlatias
szemlélet kialakítása.

1.Powerpoint bemutató
aprító műveletek és
rendszerben való
gépek
gondolkodás.
2.Definíció felírva a
táblára így a diákok
szakmai ismereegész órán láthatják. .
tek fejlesztése.
3.„Lyukas definíciók”
kitöltése az egész osztály részvételével interaktív táblán:
4.Házi feladat: a következő órai felkészülést
segíti elő illetve önálló
kutatási munka.
5.Munkavédelmi oktatás a laborban: veszélyhelyzetek ismertetése

1.Powerpoint
bemutató

A kiadott
anyag
alapján
Felkészülés
3. „Lyukas defi- a
laborató
níciók” Ez az
előző bemutató -riumi
gyakorkiegészítendő
latra.
formája

Szakmai készségek fejlesztése.
4. Laboratóriumi aprítógép,
szitasor és
mérőeszközök

6. Ellenőrző
teszt papíron

6.Ellenőrző teszt: a
felkészülés ellenőrzése
7.Mérőeszközök és
mérési technika bemutatása.
8.Diagramok rajzolása,
mérési adatok kiértékelése: tengelyek megnevezése
9.Ismétlés: interaktív
tábla és oktatófim
10.Jegyzetelés, haranggörbe rajzolása
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8. „mm” papír
műveleteket
bemutató

9.oktatófilm
alkalmazása
11. „Fülbesúgós mondatok”

összeállítása

11. „Fülbesúgós mondatok” eredményének
megbeszélése.

(Szemléltetés,
eszközök a
módszerek,
munkaformák
számozásával
összhangban)

12.Egyéni munka: Információk önálló rendszerezése
A hőátbocsátás
művelete
(M4)

Σ4

Ismeretszerzés

óra

Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, új
ismeretek elsajátítása, fogalomalkotás, ismeretek rögzítése

1.óra: Hőátbocsátás, előfordulása,
folyamata
2.óra: A hőátbocsátás egyenlete,
gyakorló feladatok
3.óra: Laboratóriumi gyakorlat
4. óra: Ismétlés, gyakorlás, számonkérés

Egyéni, csoportos és
frontális munkaformák

Szóbeli
tételek
otthoni
1.Ismétlés memória2.Memóriajáték kidolgojáték segítségével
zása.
Rendszerben való előkészítése
Az
2.Hőátbocsátás definí- gondolkodás.
egyes
ciója a táblára
3.Műveleteket
Szakmai ismere- bemutató okta- techno3.Oktatófilm: az órai
lógiai
tek fejlesztése.
tófilm
anyag újszerű feldolművelegozása, a diákok jegytekhez
Szakmai
készsé4.
Interaktív
zetelnek.
tartozó
gek fejlesztése
tábla
higiéniai
4.Jegyzetek és oktatófilm megbeszélése:
5. Laboratóriu- és munmi eszközök és kavédel
5.A hőátbocsátás lémi előgépek
nyegének elmagyaráírások
zása
részle6. Hőmérők
tezése.
6.Házi feladat: célja
előkészülés a laborató7. Játékos veriumi gyakorlatra.
télkedő előkészítése
7.Hőátbocsátás képletei a táblára
8. Powerpoint bemutató
9. Feladatmegoldás
interaktív tábla segítségével
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Gyakorlatias
szemlélet kialakítása.

1.Powerpoint
bemutató,

10. Házi feladat
11.Munkavédelmi oktatás:
12.Mérőeszközök: bemutatása és használatuk ismertetése
13.Hőmérséklet leolvasása.
14.Számítások gyakorlása.
15.Tanári kérdések a
gyakorlat megértésével kapcsolatban+játékos kérdések.
16.Házi feladat
17.Összefoglalás vetélkedő segítségével
18.Számonkérés és
értékelés hagyományos módon.
M1: Megjegyzés1. Cél: kideríteni, hogy szükséges-e korrepetálás tartása
M2: Megjegyzés2. A laboratóriumi gyakorlaton tapasztaltak összekapcsolása az elméleti tananyaggal
M3: Megjegyzés3. A laboratóriumi gyakorlaton tapasztaltak összekapcsolása az elméleti tananyaggal
M4: Megjegyzés 4. (a számozás követi a „módszerek, munkaformák” oszlopban használtakat) 1. A játékos ismétlés nagyobb órai aktivitásra ösztönzi a tanulókat. Nemcsak a tananyag rögzülését segíti elő, hanem az értelmes játék örömét is megmutatja, amivel egy időben oldottabb légkört teremt. 4. jegyzetek
átnézése és megbeszélése a film alapján azért fontos, nehogy helytelen adat kerüljön a diákok füzetébe.9. A feladat-megoldás során a diákok maguk gyűjtik
ki a számításhoz szükséges adatokat
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2.7. Példa Óraterv – élelmiszeripari műveletek (Homogenizálás)
A pedagógus neve: Kőszegi Lászlóné és Békássyné Dr. Molnár Erika
Műveltségi terület: Keverés elmélet
Tantárgy: Élelmiszeripari műveletek és folyamatok
Osztály: 11. évfolyam
Az óra témája: A homogenizálás műveletén belül a keverés megtanítása.
Az óra cél- és feladatrendszere: A keverés elméleti alapjainak, műveletének és törvényszerűségeinek megismerése.
Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolódás, új ismeret feldolgozás, ismeretbővítés, megszilárdítás
Kapcsolódás más tantárgyakhoz: Keverés a tej-, hús-, konzerv-, gabonaiparban valamint a borászatban
Felhasznált források:
 Papp László: Élelmiszeripari műveletek és folyamatok, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet.
 Coke mixed with Milk Experiment - Kola ve Süt Karıştırılırsa Ne Olur?
 Mixed fluid returns to its original state
 Az oldódás nem olvadás Kiegészítő anyag-105294 www.vegyipari.hu/iskola/vegymuv/vegyiparimuveletekjegyzet.pdf
Dátum:
Idő
(perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Munkaforma/módszer

0-2.

Üdvözlés, adminisztrációs tevékenység.

Szervezés

Frontális osztálymunka

3-15.

Új témakör bevezetése. Homogenizáló, egyneműsítő
műveletek.

Ráhangolás
Célkitűzés
Motiváció
Új ismeret feldolgozása
Megszilárdítás

Megbeszélés
Irányított kérdések:
A homogenizálás fogalma, célja,
rész-műveletei, alkalmazásai
Definíció a táblára
Powerpoint bemutató
Jegyzetelés
Lánckérdések
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Felhasznált eszköz

Megjegyzés

Tanulók jegyzetei.
Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kérdésfeltevés szempontja:
Miért fontos a
homogenizálás
az élelmiszeriparban?
A megtanított
tananyag ismétlése a tanulók
jegyzete alapján

16-35.

Keverés fogalma, folyadékok keverésének célja, alkalmazásának lehetőségei

Célkitűzés, Motiváció
Új ismeret feldolgozása
Megszilárdítás

Definíció a táblára
Powerpoint bemutató,
szemléltetés képekkel
„Üres dia”
Megbeszélés

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)
Kóla, pohár, kanál

Miért fontos a
keverés alkalmazása az
élelmiszeriparban?

36-43.

Érdekességek bemutatása a homogenizálás és keverés
témaköréből

Játékos órazárás

Frontális osztálymunka
Oktatófilm
Megbeszélés
Irányított kérdések:
Láttak-e már filmet a
keverésről?
A film megakasztása
után mi fog történni?
Az elkeveredett anyag
miért válik szét újra?
Mi történhetett a kólás
üvegben?

Internet

A kérdésfeltevés szempontja:
Az órán tanultak
összekapcsolása a gyakorlattal

44-45.

Házi feladat ismertetése

Órán tanultak vázlatának megadása
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3. Húsipari termékgyártó képzés – Szakmai technológia – elmélet tárgy

Készítette: Nágl Péter, Dr. Friedrich László
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Az agrárszakképzésben tanító mérnöktanárok feladata az oktatási nevelési folyamatban igen
összetett. Az oktatási folyamat során a szakmunkás tanulók szakmai kompetenciáinak fejlesztése
mellett nagy mennyiségű új ismeretanyag átadását is meg kell valósítani, amely szilárd alapot képez a
már végzett szakmunkások számára. Ez a szilárd alap, a szakmai elméleti ismeretek és a fejlesztett
szakmai kompetenciák lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a választott szakmájukat megfelelő
színvonalon gyakorolják, illetve lehetőséget ad számukra a szakmai készségeik, tudásuk későbbi
fejlesztésére, továbbképzésre.
A következőkben a húsipari termékgyártó képzés szakmai elméleti tantárgyának tervezési és tanítási
folyamatát szeretnénk bemutatni, kezdve a tantárgy éves menetének a tervezésétől egy konkrét tanóra lebonyolításáig, az órán alkalmazható tanítási módszerek ismertetéséig.
A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásának a szakmai ismeretek átadása és kompetenciák fejlesztése mellett fontos szempontja a szakmai vizsgákra való felkészítés. Ezt a hármas célt
figyelembe véve kell a tanító tanárnak a tanítási folyamatot megterveznie, lebonyolítania.
3.1. A szakmai technológia tantárgy tervezése
A szakmai technológia tantárgy tanítási folyamatának első lépésében a tanárnak meg kell ismerkednie az adott tantárgyra vonatkozó témával, témakörökkel, követelményekkel. E folyamat során
behatóan tanulmányozni kell az adott képzésre vonatkozó szakmai vizsgakövetelményt, illetve a képzési kerettantervet. Az agrárszakképzés kerettantervei, szakmai vizsgakövetelményeinek az elérhetőségei:


http://www.nakvi.hu/node/588433,



https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440

3.1 A szakképzési kerettantervek:
A kerettantervek a szakmai tantárgyakat tanító tanár számára kötelező elemeket és ajánlásokat is
tartalmaznak. A tanárnak a tervezési folyamat során figyelembe kell vennie a kerettanterv tantárgyra
vonatkozó előírásait. A szakmai kerettantervek tartalmazzák és szabályozzák az adott tantárgy:


Éves és egyes tananyagegységekre, témákra rendelkezésre álló, előirányzott kötelező óraszámait.



Az adott tantárgy tananyagegységeit, témaköreit a teljes képzésre és egy adott tanévre vonatkozóan.



A tantárgy értékelésének módjait.



A tantárgy tanítása során alkalmazható tanulói tevékenységformákat.
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3.2. Tanmenet:
A tanév kezdete előtt minden szakmai tantárgyat tanító tanárnak el kell készítenie a tantárgyra és
osztályra vonatkozó éves munkamenetet, az úgynevezett tanmenetet. A tanmenet a tanár számára
fontos iránymutató ütemterv lehet a tanév során. Kidolgozottsága a tematikus terveket, illetve az óratervet figyelembe véve különböző szintű lehet, de az adott tanítási egységet és a hozzá rendelt óraszámot minden esetben tartalmazza.
Tanmenet
Szakmai technológia elmélet (húsipari termékgyártó képzésben)
Osztály: Sz 9. B
óraszám
1-2.
3-5.
6-15.

16-21.

22-25.

26-35.

36-60.

2014/2015-ös tanév

óraszám: 3,5 ó/hét

Téma
Ismerkedés a tantárggyal, tantárgyi követelmények, tankönyv bemutatása
Vágóállatok értékmérő tulajdonságai.
Vágóállatok kor és ivar szerinti megnevezése.
Szarvasmarha testtájai, értékmérő tulajdonságai.
Szarvasmarha fajták és jellemzésük:
 Ősi magyar fajták
 Kettős hasznosítású
 Tejtermelő
 Hústermelő fajták
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Sertés testtájai, értékmérő tulajdonságai.
Sertés fajták és jellemzésük:
 Tőke, bacon, sonka, TF setés
 Jellemző hazai sertésfajták
 Egyéb stressztűrő hússertések
 Bio sertés
 Hibridek
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Juhfajták, értékmérő tulajdonságai.
 Juhok hasznosítás irány szerinti jellemzése
 Juhfajták hasznosítás szerinti csoportosítása
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Vágóállatok szervezeti felépítése I.
 Szövetek:
 izomszövet
 támasztó-és kötőszövet
 hámszövet
 idegszövet
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Vágóállatok szervezeti felépítése II.
 Csontok:
 alakja és szerkezete
 illeszkedése
 sertés és szarvasmarha csontjai
 Izomzat:
 Húsrészek, izomcsoportok
 Testüregi szervek:
 koponyaüreg
 szájüreg
 mellüreg
 has és medenceüreg
 Kültakaró, valamint járulékos részei
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61-65.
66-80.

81-100.

101-120.

121-126.

3.3.

Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Vágóállatok betegségei
Vágóállatok felvásárlása, szállítása, vágásra való előkészítés.
 Felvásárlás fogalma, elemei, minőségi követelményei, dokumentumai.
 Szállításra való előkészítés, szállítás követelményei, szállítás közben bekövetkező sérülések és hatásai, megelőzésének lehetőségei.
 Vágásra való előkészítés: állategészségügyi ellenőrzés pihentetés, koplaltatás,
itatás, testtisztítás.
 Állatvédelmi törvény
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Elsődleges feldolgozás műveletei I.
 Szennyezett övezet műveletei:
 kábítás
 szúrás, elvéreztetés
 szőrzet eltávolítása (forrázás, kopasztás, perzselés, utótisztítás)
 bőrfejtés
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Elsődleges feldolgozás műveletei II.
 Tiszta övezet műveletei:
 Bélgarnitúra, belső szervek eltávolítása
 hasítás
 húsvizsgálat
 mérlegelés, minősítés (EUROP)
 féltestek szépítése, tisztítása
 hűtés
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.
Szakmai számítások: kitermelési feladatok, veszteségszámítás.
Összefoglalás, Ellenőrzés-értékelés.

Tematikus tervezés:

A szakmai technológia tantárgy tanítás tervezésének a következő, részletesebb szintje a tematikus
terv készítése. A tematikus tervezés során a tananyag egy konkrét elemének, témakörének a részletesebb tervezésére van lehetőség. A tematikus terv készítésekor meghatározhatjuk az adott témakör
tanításához szükséges módszereket, eszközöket, didaktikai feladatokat. Konkrétan beoszthatjuk a
témakör feldolgozására álló időkeret felhasználását.
3.4.

Óraterv

Az óratervet a szakmai technológia tantárgy tanításának legrészletesebb szintű tervezése esetében
alkalmazzuk. Az óraterv készítésének a célja, hogy egy adott tanóra konkrét témáját átgondoljuk, a
tanóra menetét felépítsük. Az óraterv készítése során megtervezhetjük a ráhangolódás, új ismeret
feldolgozás, megszilárdítás, ellenőrzés módjait, időkeretét.
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3.5. Példa: Tematikus terv-részlet Húsipari technológia elmélet c. tárgyhoz

Pedagógus neve:
Pedagógus szakja: Szakmai technológia
Az iskola neve:
Műveltségi terület: Szakmai technológia elmélet
Tantárgy: Húsipari technológia elmélet
A tanulási-tanítási egység témája: Elsődleges feldolgozás. Vágástechnológiai műveletek
A tanulási-tanítási egység cél-és feladatrendszere: A vágástechnológiák elméleti alapjainak, műveleteinek megismerése. A műveletek közötti összefüggések megismerése. Megfelelő higiéniai szemlélet kialakítása. A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra, ismerjék fel a műveleti összefüggéseket.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A vágástechnológiai műveletekhez tartozó ismeretek fontos alapot nyújtanak a tanítási folyamat során később tanított technológiai és gyakorlati műveletek elsajátításához.
Tantárgyi kapcsolatok: Szakmai gépek, húsipari technológia gyakorlat, biológia
Osztály: Sz 9. B
Felhasznált források: Vargáné Tombácz Zs. 2010. Húsipari termékgyártás. Budapest, FVM Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézet.
Juhászné 2002. Húsipari technológia I. Budapest, Agrárszakoktatási Intézet.
Dátum:
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Témakör

Óra Didaktikai
feladat

Vágóállatok
elsődleges
feldolgozása

66- Ismeretszer120 zés

Feldolgozásra kerülő konkrét tananyag




Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése,
új ismeretek
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése



Vágásra előkészítő műveletek
Vágástechnológiai műveletek a
szennyezett övezetben
Vágástechnológiai műveletek a
tiszta övezetben

Módszerek,
munkaformák

Fejlesztési
területek

Frontális
munkaforma

Gyakorlatias szemlélteszemlélet
tés, prezenkialakítása. táció,

Csoportmunka
Egyéni munka

Rendszerben való
gondolkodás.

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzés

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az elméleti tananyaggal

multimédia

Szakmai
ismeretek
fejlesztése.
Szakmai
készségek
fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

Vágásra előkészítő műveletek
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Ismeretszerzés



Figyelem felkeltése, tanulási

célok kitűzése,
új ismeretek
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése


Vágóállatok felvásárlása:
o Felvásárlás fogalma, elemei,
minőségi követelményei, dokumentumai.
Vágóállatok szállítása:
o Szállításra való előkészítés,
szállítás követelményei, szállítás közben bekövetkező sérülések és hatásai, megelőzésének lehetőségei.
Vágásra való előkészítés:
o Állategészségügyi ellenőrzés,
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Frontális
munkaforma:
Tanár-tanuló
interaktivitás.
Új ismeret
feldolgozás
előadással.
Ismeretek
rögzítése
céljából irá-

Gyakorlatias PPT, preszemlélet
zentáció,
kialakítása. műveleteket
bemutató
Rendszeroktatófilm
ben való
alkalmazása
gondolkodás.
Szakmai
ismeretek
fejlesztése.

Szóbeli
tételek otthoni kidolgozása.
Állatvédelmi
törvény
vonatkozó
előírásainak
kigyűjtése.

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az elméleti tananyaggal

pihentetés, koplaltatás, itatás,
testtisztítás.

nyított kérdések feltétele.
Egyéni
munka: Információk
önálló rendszerezése

Vágástechno- 81lógiai művele- 100
tek a szennyezett övezetben

Ismeretszer
zés
Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése, 
új ismeretek
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rög
zítése




Kábítás:
o A kábítás célja. Kábítási módok. Kábítás eszközei, berendezései. Kábítási hibák.
Szúrás, elvéreztetés:
o Az elvéreztetés célja. Elvéreztetés módjai, elvéreztetés testhelyzetei. Elvéreztetés hibái.
Elvéreztetés higiéniája.
Testmosás:
o Testmosás célja, berendezései
Szőrzet eltávolítása:
o Forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, forrázó
berendezések.
o Kopasztás célja, kopasztó berendezések.
o Perzselés célja, perzselő berendezések, perzselési hibák.
o Utótisztítás célja, utótisztító berendezések.
Bőrfejtés:
o Bőrfejtés célja. Bőrfejtés módjai, Bőrfejtő berendezések,
Bőrfejtés higiéniai előírásai.
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Frontális
munkaforma: Tanártanuló interaktivitás.
Új ismeret
feldolgozás
előadással.
Ismeretek
rögzítése
céljából irányított kérdések feltétele.
Csoportmunka:
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal.
Feladattal
vezetett csoportos foglalkozás.
Egyéni
munka: Információk
önálló rend-

Szakmai
készségek
fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

Gyakorlatias
szemlélet
kialakítása.
Rendszerben való
gondolkodás.
szakmai
ismeretek
fejlesztése.
Szakmai
készségek
fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

PPT, prezentáció,
műveleteket
bemutató
oktatófilm
alkalmazása

Szóbeli
tételek otthoni kidolgozása.
Az egyes
technológiai
műveletekhez tartozó
higiéniai és
munkavédelmi előírások részletezése.

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az elméleti tananyaggal

szerezése
Vágástechno- 101 Ismeretszer
lógiai művele- zés
tek a szennye- 120 Figyelem felkelzett övezetben
tése, tanulási
célok kitűzése,
új ismeretek
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rög- 
zítése




Bélgarnitúra, belső szervek eltávolítása:
o Művelet célja, műveletek sorrendjének ismertetése
o Belső szervek eltávolításának
általános előírásai
o Művelet higiéniája, műveleti hibák
Hasítás:
o Hasítás célja, hasítási módok
o Hasítás eszközei, berendezései, hasítási hibák
Húsvizsgálat:
o Húsvizsgálat célja. Csarnoki és
laboratóriumi vizsgálatok.
Mérlegelés, minősítés:
o Mérlegelés, minősítés célja.
SEUROP minősítés
Hűtés:
o Állati testek hűtésének a célja.
o Hűtési módok:
 hagyományos
 gyors
 ultragyors
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Frontális
munkaforma: Tanártanuló interaktivitás.
Új ismeret
feldolgozás
előadással.
Ismeretek
rögzítése
céljából irányított kérdések feltétele.
Csoportmunka:
Információk
rendszerezése
mozaikfeladattal.
Feladattal
vezetett csoportos foglalkozás.
Egyéni
munka: Információk
önálló rendszerezése

Gyakorlatias
szemlélet
kialakítása.
rendszerben
való gondolkodás.
szakmai
ismeretek
fejlesztése.
Szakmai
készségek
fejlesztése
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

PPT, prezentáció,
műveleteket
bemutató
oktatófilm
alkalmazása

Szóbeli
tételek otthoni kidolgozása.
Az egyes
technológiai
műveletekhez tartozó
higiéniai és
munkavédelmi előírások részletezése.

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az elméleti tananyaggal

3.6. Példa: Óraterv a Húsipari technológiák oktatásában
A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Húsipari technológia elmélet
Tantárgy: Húsipari technológia
Osztály:
Az óra témája: Testmosás-forrázás művelete. Szőrzet eltávolítás-perzselés-utótisztítás művelete.
Az óra cél- és feladatrendszere: A vágástechnológiák elméleti alapjainak, műveleteinek megismerése. A műveletek közötti összefüggések megismerése.
Megfelelő higiéniai szemlélet kialakítása. A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra, ismerjék fel a műveleti összefüggéseket.
Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolódás, új ismeret feldolgozás, ismeretbővítés, megszilárdítás
Kapcsolódás más tantárgyakhoz: Szakmai gépek, húsipari technológia gyakorlat
Felhasznált források: Tombácz Zsuzsanna: Húsipari termékgyártás
Dátum:
Idő (perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Munkaforma/módszer

0-2.

Üdvözlés, adminisztrációs tevékenység.

Szervezés

Frontális osztálymunka

3-10.

Szúrás, elvéreztetés műveletének
ismétlése

Ismétlés
Megszilárdítás

Új technológiai művelet bevezetése

Ráhangolás

11-15.

Testmosás, forrázás műveletének a
célja a vágástechnológia során

16-30.

Testmosás-forrázás műveletének
ismertetése.



Testmosás célja, előnyei,
testmosó berendezések.
Szőrzet fellazításának művelete, módjai. Forrázási hibák, Forrázó berendezések.

Felhasznált eszköz

Megjegyzés

Megbeszélés
Irányított kérdések:
 Művelet célja
 Munkavédelmi és higiéniai szempontok
„Hangman” játék

Tanulók jegyzetei
Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kérdésfeltevés szempontja: A szakmai gyakorlaton tapasztaltak
összekapcsolása az
elméleti tananyaggal

Célkitűzés, Motiváció

Előadás
Megbeszélés

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

Miért fontos az adott
művelet alkalmazása a
vágástechnológia során.

Új ismeret feldolgozása

Frontális osztálymunka Előadás
Megbeszélés
Irányított kérdések:

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kérdésfeltevés szempontja: A szakmai gyakorlaton és a szakmai
gépek órán tanultak,
tapasztaltak összekapcsolása az elméleti tananyaggal
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Művelet célja
Milyen higiéniai szempontokat kell figyelembe venni
Lehetséges
forrázási hibák kialakulá-

sának okai
31-40.

Szakmai oktatófilm témához kapcsolódó fejezetének a megtekintése

Új ismeret megszilárdítása

A megadott szempontrendszerre
adott tanulói válaszok ellenőrzése.

Csoportmunka
max. 5 fős csoportok kialakítása

Vágástechnológia
oktatófilm

A kérdésfeltevés szempontja:
Alkalmazott berendezések.
Higiéniai szempontok.
A látott műveletek technológiai előnyei, hátrányai
Egyéni munkavégzés
szempontjai:
A kulcsszavak műveletekhez társítása.

Irányított kérdések feltevése
Ellenőrzés

41-45.

Technológia kulcsszavak felírása a
táblára

Kapcsolatok, összefüggések feltárása.
Ellenőrzés

Egyéni munkavégzés megadott
szempontok alapján

Táblavázlat

1-5.

Szőrzet eltávolítás, perzselés, utótisztítás műveletének a célja a vágástechnológia során

Célkitűzés, Motiváció

Előadás
Megbeszélés

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

6-20.

Szőrzet eltávolítás, perzselés, utótisztítás műveletének ismertetése

Új ismeret feldolgozása

Frontális osztálymunka Előadás
Megbeszélés
Irányított kérdések:

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kérdésfeltevés szempontja:
Alkalmazott berendezések.
Higiéniai szempontok.
A látott műveletek technológiai előnyei, hátrányai

Vágástechnológia
oktatófilm

A csoportok más-más
megfigyelési szempontokat kapnak.





Műveletek célja
Milyen higiéniai szempontokat kell figyelembe venni
Technológiai hibák kialakulásának okai

21-30.

Szakmai oktatófilm a témához kapcsolódó fejezetének megtekintése

Új ismeret megszilárdítása

Csoportmunka
max. 5 fős csoportok kialakítása

31-42.

A megfigyelési szempontok alapján
a csoportok beszámolója.
A megfigyelt szempontok rendszerezése. Összefoglaló táblázat.

Kapcsolatok, összefüggések feltárása.
Ellenőrzés

Megbeszélés
A csoportszóvivők beszámolója a
megfigyelési szempontrendszer
alapján.

43-45.

Házi feladat ismertetése

Következő óra előkészítése
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Táblavázlat

A csoportok által megfigyelt szempontok összefoglaló táblázatba gyűjtése

3.7. Szakmai technológia tantárgy tanításának módszerei:

Az előzőekben ismertettem a szakmai technológia tantárgy tervezésének szintjeit, illetve a tervezéssel kapcsolatos feladatokat, tudnivalókat. Ebben a fejezetben részletesen kívánom bemutatni azokat a munkaformákat, módszereket, amelyek megjelennek az előző fejezetben részletezett óratervben.
A tanítási folyamat során a számos pedagógiai módszer között válogathatunk. A tanórán alkalmazott módszereket, munkaformákat nagyon sok tényező befolyásolhatja:








A tananyag mennyisége, sajátosságai
A tanulók szocializációs szintje, egyéni képességei
A rendelkezésre álló időkeret
A tanár személyisége
A tanár-tanulócsoport viszonya
Az iskola anyagi lehetőségei
A tanár módszertani kultúrája

A fenti szempontokat mindenképpen mérlegelni kell, amikor a tanórára felkészülünk.
Az előző fejezetben ismertetett, egy konkrét szakmai technológia óra menetét részletező óratervben többféle munkaforma és módszer is megjelenik. Ezeket a módszereket, munkaformákat csoportosíthatjuk:
Tanári dominanciájú munkaformák:


Frontális munkaforma
o Előadás
o Megbeszélés
o Magyarázat

Tanulói tevékenységen alapuló munkaformák:


Csoportmunka
o Feladattal vezetett csoportmunka
o Információk rendszerezése mozaikfeladattal



Egyéni munka
o Összefoglaló táblázatok
o Házi feladat
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3.8. Új ismeretek feldolgozása frontális munkaformában
A magyar szakoktatás kötött kereteiből (Nemzeti Alaptanterv, Központi Programok, Szakmai Vizsgakövetelmények, 45 perces tanórák) és az oktatásban uralkodó konzervatív felfogásból adódóan a
leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési eljárás a frontális munkaforma. A frontális munkaforma
jellegéből adódóan nem a leghatékonyabb szervezési eljárás, de kötött keretek között, nagy mennyiségű ismeretanyag átadása során a pedagógusok leggyakrabban e munkaforma módszereit alkalmazzák. A frontális osztálymunka alkalmazott módszerei az előadás, magyarázat, szemléltetés. Egy
adott szakmai képzésnél az egyes tantárgyak tananyag tartalmát a képzés központi programja és a
központi program alapján készített helyi tanterv határozza meg. Egyes vizsgatárgyak esetében a
Szakmai vizsgakövetelmények előírásai miatt a tanító tanár nagy mennyiségű új ismeretanyag átadására „kényszerül”. Ezeket a szempontokat figyelembe véve a tanítási-tanulási folyamatban a tanulók
kompetencia fejlesztésén túl a tanárnak fontos feladata az új ismeretek átadása. Tanórai keretek között a szakmai elméleti tananyag átadásának egyik leggyakrabban alkalmazott módszere a tanári
előadás, magyarázat, megbeszélés. Ezek a módszerek tanári dominanciájú módszereknek minősülnek.
3.8.1.Tanári előadás:
Elsősorban a célkitűzések ismertetésénél, érdeklődés felkeltésénél, illetve technológia folyamatok,
műveletek ismertetésénél alkalmazhatjuk. A tanári előadás tervezése során több szempontot kell figyelembe venni:


A tanulók egyéni képességei



Az egyes tanulók esetleges tanulási nehézségei



A tanulócsoport életkorából adódó sajátosságok



A tanár és a tanulócsoport kapcsolata



A rendelkezésre álló idő



A tanár saját személyisége



A tanár előadás módja

A fenti szempontokat megfontolva az előadás alkalmazásakor a következőket célszerű figyelembe
venni:


A tanár az előadás stílusát, nyelvezetét minden esetben igazítsa a tanulók szocializációs szintjéhez.



Az előadás ideje a tanórán belül ne legyen több 15-20 percnél.



Az előadás alatt a tanulók figyelmének fenntartása érdekében alkalmazzuk a megbeszélés módszerét, iktassunk be a témához kapcsolódó irányított kérdéseket. Ilyen
kérdések lehetnek például:


Miért van szükség a testmosás műveletének beiktatására a sertések forrázása
előtt?



Az elhangzottak alapján melyik roncsolást nem okozó kábítási mód a humánusabb eljárás?



Az előadás hatékonyságát növelhetjük IKT eszközök (projektor, ppt) alkalmazásával.
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Amennyiben az adott tananyag esetében elérhető, a tanítás hatékonyságának érdekében szemléltetés gyanánt alkalmazhatunk a témát feldolgozó szakmai filmeket,
képeket, ábrákat.



Egy adott technológia, vagy egyéb szakmai tananyag bemutatása esetén támaszkodjunk a tanulók szakmai gyakorlatán, vagy más szakmai tanórán elsajátított, a témához kapcsolódó tudására.

A tanári előadás stílusa:
A tanár előadásmódja, személyisége, beszédstílusa, alkalmazott nyelvezete fontos tényező. A
tanárnak minden esetben figyelembe kell vennie és alkalmazkodnia kell a tanulók verbális kultúrájához, szocializációs szintjéhez, mert ellenkező esetben a tanulók nem tudják követni az előadás menetét. Szakképző évfolyamon tanuló diákok esetében az előadások nyelvezete, stílusa
ne legyen túl bonyolult. Kerüljük az többszörösen összetett mondatok alkalmazását. Törekedjünk
az egyszerű, lényegre törő megfogalmazásra.
Az előadás ideje:
Egy adott tanóra esetében az előadás tartalmának ismertetése ne lépje át a 15-20 percet. A
tanulók nagy része 20 percnél tovább egyhuzamban képtelen koncentrálni, emiatt a túl hosszú
előadás az oktatási szempontokat figyelembe véve nem túl hatékony. A tanulók figyelmének
fenntartása érdekében az előadás menete ne legyen monoton. Kérdésekkel, szemléltető ábrákkal, pár perces technológiát bemutató oktatófilm részletek beiktatásával fenntartható a tanulók figyelme.

3.8.2.Megbeszélés, irányított kérdések:
A megbeszélés a legtöbbet alkalmazott módszer a tanítási folyamatban. A megbeszélés során
a tanár kérdésekkel, probléma felvetéssel aktivizálhatja a tanulókat a tanórán, ezzel segítve az új
ismeretek elsajátításának folyamatát. Irányított kérdéseket alkalmazhatunk a tanítási folyamat során a tanulók figyelmének, érdeklődésének, felkeltésére, fenntartásra. A kérdéseket alkalmazhatjuk

fontosabb

technológiai

összefüggések

feltárásánál,

egy

adott

téma

ismétlésénél,

megszilárdításáná l. A kérdéseket feltehetünk ellenőrzésként is. A megfelelő módon feltett kérdések alkalmazhatóak az esetleges hiányosságok feltárásánál. A megbeszélés, a jól feltett kérdések alkalmazása a tanulókat aktív órai munkára, gondolkodásra ösztönözheti, ami megtöri az
tanóra alatt a tanár dominanciáját.
A kérdésfeltevés szempontjai:


Kérdésfeltevés során vegyük figyelembe a tanulók szocializációs szintjét.



A kérdés ne legyen túl bonyolult, összetett.



A kérdésfeltevés után adjunk elegendő gondolkodási időt a helyes válaszadásra.
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Nehéznek vélt kérdés esetén rávezetéssel próbáljuk a tanulókat ösztönözni a helyes
válaszadásra.



Amennyiben a kérdésfeltevés egy technológiai összefüggés feltárását, megértését segíti elő, akkor a helyes tanulói válasz után rövid tanári magyarázatot célszerű beiktatni.



Ne hagyjunk megválaszolatlan kérdéseket „lógni a levegőben”

3.9. IKT eszközök alkalmazása:

A szakmai tantárgyak tanítása esetében is nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen az IKT eszközök alkalmazása. Alkalmazásukkal színesíthető, érdekesebbé tehető a tanári előadás a vizuális hatásokra fogékony tanulók számára. A tanítási folyamat során nagyon sokféle IKT eszköz
használható, melyek növelik a tanítás hatékonyságát, új ismeretek feldolgozását, tanultak megszilárdítását.
3.9.1.Prezentációk:
A tanórát, tanári előadást színesítő, oktatás hatékonyságát növelő eszközként alkalmazhatjuk
a prezentációkészítő programok (Powerpoint, Prezi stb.) egyikét is. Segítségével kiemelhetőek,
szemléltethetőek az új ismeret feldolgozása során mindazon lényegi információk, amelyek fontosak az adott tananyag megértése szempontjából. A jól elkészített prezentáció (1. ábra) az előadás során segítséget nyújt a diákok számára a tananyag lényeges részeinek megismerésére,
értelmezésére.
A prezentáció elkészítése során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:


A prezentációban alkalmazott nyelvezet, stílus a tanulók számára érthető legyen, al-

kalmazkodjon a tanulók szocializációs szintjéhez.


Csak a lényeget, fontos technológiai fogalmakat jelenítsük meg a prezentációban. A

tananyag részleteit a tanári előadás, vagy a magyarázat, megbeszélés során, vagy egyéb
módszerrel dolgozzuk fel.


A prezentáció készítése során vegyük figyelembe, hogy az általunk tanított tanulói

korcsoport igen fogékony a vizuális hatásokra. A szövegrészek mellett minden esetben alkalmazzunk a tananyaghoz kapcsolódó képeket, ábrákat, illusztrációkat esetleg szakmai
filmrészleteket.


Használjuk ki a program nyújtotta funkciókat, hogy minél látványosabbá tegyük a pre-

zentációnkat.
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1. ábra. Tanári előadás prezentáció minta

3.9.2.Technológiát bemutató oktatófilmek alkalmazása:

Új ismeretek feldolgozásának hatékonyságát növelhetjük, ha a tananyag szöveges feldolgozása
mellett a szemléltetés különböző formáit is alkalmazzuk. A szemléltetés egyik hatékony formája, ha
az óra menetébe beépítünk egy rövid, de lényegre törő, tananyagot feldolgozó szakmai filmet, film-
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részletet. Az oktatófilmek elősegítik, hogy a tanulók könnyebben megértsék, feldolgozzák a tanórán
tanult új ismereteket, mert konkrét, átfogó képet kapnak egy technológiai műveletről, vagy berendezés működéséről, így az elméletben ismertetett technológiai folyamatot társítani tudják a valósággal.
Jól megválasztott szakmai film segítségével nem csak az új ismeretek feldolgozását könnyíthetjük
meg, hanem segíthetjük a tanult anyagrész megszilárdítását, a korábban tanult tananyagelemek ismétlését.
Az oktatófilmek tanórai alkalmazásának szempontjai:


Az oktatófilm témája minden esetben az adott tanóra tananyagához illeszkedjen. Ke-

rüljük a tananyaghoz, kevésbé, vagy nem kapcsolódó film szemléltetését.


Lehetőség szerint 5-10 percnél hosszabb filmet, filmrészletet ne építsünk be a tanóra

menetébe.


A film vetítése közben megfigyelési szempontok kijelölésével aktivizáljuk a tanulókat,

így motiválva őket a koncentrálásra. Például:


Milyen módon történik higiéniai előírások betartása a filmben bemutatott
technológiai folyamatban?





Milyen kábítási hibák fordulhatnak elő az elektromos kábítás során?



Elektromos és gázelegyes kábítás összehasonlítása

Csak olyan oktatófilmet építsünk be a tanóra menetébe, amelynek kép és hangminő-

sége megfelelő, nézhető. Kerüljük a rossz minőségű felvételek lejátszását.

3.10.
A tananyag összekapcsolása más szakmai tárgyak tananyagával:
Az új ismeretek átadásának, feldolgozásának hatékonyságát növelheti, ha a tanító tanár a
szakmai összefüggéseket sikeren összekapcsolja a tanulók más tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteivel. A tanulók szakmai gyakorlaton végzett tevékenységeik, üzemlátogatásokon szerzett
tapasztalataik szorosan összefüggnek az elméleti órák tananyagaival. A tanító tanár feladata, hogy
ezeket az összefüggéseket megvilágítsa a tanulók számára, így segítve elő az új ismeretek hatékonyabb feldolgozását.
Ilyen tantárgyi összefüggések lehetnek a vágástechnológia témakörében:
o szakmai technológia elmélet
o szakmai technológia gyakorlat
o munkavédelem és higiénia
o szakmai gépek
tantárgyak között.
Egy adott szakmai tárgyat tanító tanárnak tisztában kell lennie a többi szakmai tárgy tananyagelemeivel, hogy ezeket a tantárgyi koncentrációkat a tanítási folyamat során sikeresen feltárja.
Célszerű, ha egy adott szakmai munkaközösségen belül a tanárok formális, vagy informális úton tájékozódnak, hogy a tanulók más szakmai tárgyakkal kapcsolatban milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek, amelyekre a tanítási folyamatban építkezni lehet.
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3.11.
Tanulók tevékenységén alapuló módszerek:
Új ismeretek megszilárdítása , szakmai összefüggések feltárása:
Új ismeretek megszilárdításának a hatékonyságát növelhetjük, ha a tanítási folyamatban olyan
módszereket választunk, amelyek tanulói dominanciájú módszereknek minősülnek. A tanulók aktív órai munkája elősegíti a tananyag jobb megértését, rögzülését.
Megfigyelési szempontrendszer alapján történő oktatófilm vetítése:
A szakmai film vetítése előtt ismertetni kell a megfigyelési szempontrendszert. A film vetítése
előtt az osztályt csoportokra kell felosztani. Minden egyes csoport kap egy megfigyelési szempontot. A csoporttagok a film nézése alatt önálló munkát végeznek. A film vetítése után az egyes
csoportok tagjai csoporttársaik számára ismertetik az általuk rögzített megfigyeléseket, amit a
csoport jegyzőkönyv vezetője rögzít. A munka végén a csoport szóvivők kiselőadás formájában
beszámolnak az összegyűjtött tapasztalatokról. Az egyes csoportok megfigyelési eredményeit a
csoportok egy-egy tagja a táblavázlatként elkészített összefoglaló táblázatban rögzíti.
Csoportmunka szervezési szempontok:


Az egyes csoportok tagjainak száma ne legyen több 5 főnél.



A csoportok szervezésénél több szempont figyelembe vehető. A csoport szervezésének
a szempontja lehet például:


véletlenszerű csoportalkotás



A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő csoportszervezés. Jobb és
gyengébb képességű tanulók is kerüljenek a csoportba.



Az egyes csoporttagok feladatainak meghatározása (jegyzőkönyv-vezető, megfigyelő,
csoportszóvivő) történhet:


tanári kijelöléssel



tanulók önkéntes jelentkezésével



sorsolással



A megfigyelési szempontok száma azonos legyen a csoportok számával.



A megfigyelési szempontok meghatározása a tanulók számára egyértelmű legyen.



A tanár a csoportmunka során aktív felügyelő, irányító szerepet kell, hogy ellásson.

Összefoglaló táblázatok:
Egy-egy művelet belül különböző technológiai módok összehasonlítására, illetve egyes technológia műveletek közötti különbségek összefüggések feltárására, óra végi megszilárdításra alkalmazható. A feladat lényege, hogy a tanár meghatároz egy összehasonlítási szempontot, amit
felír a táblára. (pl. két kábítási mód összehasonlítása) Ezután a tanár kioszt a tanulók számával
megegyező kártyát, ami a témához kapcsolódó technológiai fogalmat tartalmaz. A tanulók a kapott fogalmakat előzetes ismereteik alapján hozzárendelik a technológiai módokhoz (2.ábra).
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2.ábra: Összefoglaló táblázat minta
3.12.
Ráhangolódást elősegítő játékok :
Új ismeret feldolgozás előtt ráhangolás , bemelegítés céljából alkalmazhatunk pár perces kis játékokat is, amelyekkel felkelthetjük a tanulók érdeklődését a téma iránt. Olyan játékokat célszerű betervezni az óra menetébe, amelyek rövid idő alatt végigjátszhatóak, és a tanulókat aktív cselekvésre,
gondolkodásra késztetik. Ilyen, a tanórán alkalmazható játékok lehetnek:



Akasztófa szókirakó játék „hangman”
Puzzle

Akasztófa szókirakó játék
Hasonló szabályokat kell követni, mint a klasszikus akasztófa játék esetében. A kitalálandó szó lehet az új ismeret témájában szereplő technológiai művelet megnevezése (pl. forrázás-kopasztás),
vagy technológiai kulcsfogalom (pl. roncsolást okozó kábítás). A tanár szerepe a játékban, hogy minden tanulótól kérdezzen egy betűt és a válaszokat rögzítse a táblára. A játék során ügyelni kell arra,
hogy minden tanuló aktívan részt vegyen a szókirakás folyamatában.
GÁZELEGYES
KÁBÍTÁS
C, V, D, F, J, M, H, N, O, U,

Puzzle
A játék lényege, hogy egy technológiai műveletet ábrázoló képet a tanulók számával megegyező
darabra vágunk. Az egyes darabokat összekeverve felragasszuk a táblára, majd a tanár irányításával
a tanulók egyesével a helyére illesztik a megfelelő képdarabokat. A játékot kombinálhatjuk az akasztófa szókirakóval, amikor a képet ábrázoló művelet megnevezését kell kitalálni a tanulóknak.
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4. A sütőipari termékek gyártása tanításának szakmódszertani ajánlásai

Készítette: Galicz István

76

4.1. Bevezetés

Az ismeretátadás módszertani lényegét tömören összefoglalhatjuk az alábbi idézettel:
"Mert sok minden függ a tanítványtól is. Hogy ő melyik módszerre vevő leginkább. És mi jelent számára nagyobb motivációt. Ha tátott szájjal figyeli a mestert, mikor hatalmas lexikális tudásával elkápráztatja a tanítványait. Vagy ha azt kultiválja, hogy egy személyesebb hangnemben találja őt meg az
oktató". (www.borsodsport.hu/letoltes/category/18-oktatasi-anyagok?download)
Nincsenek olyan kész "receptek", módszerek, melyeket csak leveszünk a polcról és már meg is oldottuk a pedagógus egyik legnagyobb kihívását, a módszertani problémákat.
Nem attól jó kizárólag egy pedagógus, ha óriási lexikális tudást tart a fejében. A tanítás legfontosabb része, hogy ezt hogyan tudjuk átadni a tanulóknak.
A pedagógusképzés egyik legfontosabb eleme, hogy ezt a didaktikai, módszertani, neveléstani sokszínűséget megnyithassuk a tanárjelöltek előtt.
A tanítás olyan hivatás, ahol a tanárnak - a gyorsan fejlődő tudományos eredményeken kívül - folyamatosan fejlesztenie kell a módszertani tudását, hiszen a tanulóifjúság is "fénysebességgel" változik, és egy korszerűtlen pedagógia nemcsak a tanárnak, de a tanulónak is rémálommá teheti a tanítás-tanulás folyamatát.
4.2. A sütőipar jellemzése, sajátosságai
„Mindannyiunknak, akik a sütőiparban tevékenykedünk, fontos feladatunk van. Arról kell gondoskodnunk, hogy a föld terméséből a legfontosabb, jó és legolcsóbb egészséges élelmiszert állítsunk elő az
emberek számára.” (Prof. Dr. Pelsenke)
A pék főleg gabona magvak őrleményeiből (liszt), ízesítő, lazító és dúsító anyagok felhasználásával, különböző technológiákkal kenyérféléket, péksüteményeket (zsemle, kifli) és finom pékárúkat
(pl. kalácsfélék, pogácsák) állít elő.
A sütőipari termékek alapvető helyet foglalnak el a táplálkozásunkban. Az energiát adó tápanyagok legnagyobb részét ezekből fedezzük.
A keresztény vallás különös tiszteletet adott a kenyérnek. A vallási szertartásokon a kovászt
lan kenyér - az ostya - Jézus testét szimbolizálta. A kenyér az idők folyamán a legfontosabb élelmiszer
lett és értelmezésében az életfenntartás összes szükségletét jellemezte. Gondoljunk csak a kenyere
javát megevő idős emberre, vagy a kenyérgondokkal küszködő szegényekre.
A kenyérsütés eredete az őskorba nyúlik vissza. A gabonaféléket már az ősközösségi társadalmakban is fogyasztották. Amikor a halászó, vadászó, gyűjtögető életmódról áttértek a helyhez kötött növénytermesztésre és állattenyésztésre, ezek termesztése elsődleges szerepet kapott.
Valószínű, hogy az ősember a gabonaféléket először nyersen fogyasztotta, majd megpörkölve
tette élvezetesebbé. Fontos felfedezésnek számított amikor rájöttek, hogy a magvak összezúzásából
kapott „lisztből”, vízzel keverve kása, illetve tészta készíthető, amely lepénnyé formálva forró kövön
megsüthető. (A Föld egyes területein még ma is így sütik a kenyeret.)
Az ókor népeit illeti a köszönet, hogy felfedezték a sörélesztős tésztalazítást, amellyel a kenyereket könnyebben emészthetőbbé és élvezetesebbé tehették. A kenyér eredete mondákban, eposzokban, vallásos szövegekben írásos formában megtalálható a mezopotám, asszír, egyiptomi, görög,
római írásokban. Megjelenik a fáraók sírjainak díszes falán, a görög frízek életképeiben. A rómaiaknál
már megkülönböztették a kovászos és a kovász nélküli tésztából készült kenyereket, és megjelentek a
különböző dúsító és ízesítő anyagokkal készült termékek is. Étkezésre legkorábban árpát és zabot
használtak. A rozs a népvándorlás korában terjedt el, a búza pedig a hagyományok szerint Ázsiából
származik. A magyarok már az őshazában a téli szállások környékén étkezési célra gabonát termesztettek. A lepénykészítés fárasztó munkáját asszonyok végezték. A gabona őrlését a molnárok végezték, és kezdetben a kenyérsütést is.
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A kenyérsütés évszázadokon át házi jellegű volt. A falusi kenyérsütés a heti teendők körébe
tartozott. Kiemelt napként tartották számon. Az elkészült kenyér minősége fontos megmérettetése volt
az esküvő után a fiatalasszonyoknak. A házi kenyérsütés mellett csak lassan alakult ki az iparszerű
termelés. A kézműves sütőipar a 19. század közepéig változatos szervezeti képet mutatott. A 14.
századtól kezdődően a nagyobb városokban (így Sopronban, Pesten és Budán is), valamint az ipari
és a bányaközpontokban céhek alakultak. Ahol olyan kevés volt az iparos, hogy önálló céh alakítását
nem tette lehetővé, ott más szakmákkal közösen vegyes céheket alakítottak. A pékek szakosodásukat
illetően a 19. század elején két csoportra oszlottak: a fehérpékek fehér kenyeret, kiflit, zsemlét, finomsüteményt készítettek, a feketepékek pedig házi kenyeret, "paraszt- vagy vendégkenyeret", barna
kenyeret és kalácsot sütöttek.
A céhek szabályozták a kenyér tömegét és árát. Ha valamelyik pék rossz minőségű, vagy kicsi kenyeret sütött komoly büntetés és megszégyenítés várt rá („pékfürdetés”).
A 19. században megszűntek a céhek, és a pékek egyletekbe, ipartestületekbe tömörültek. A
gépesítés a 20. században indul meg. Először a legnagyobb fizikai munkát igénylő munkafolyamatot,
a dagasztást gépesítették.
A II. világháború után az adott kor politikai irányvonalának megfelelően a kisiparosok működését megszüntették, a pékségeket államosították és létrehozták az egy-egy nagyobb területet átfogó
sütőipari vállalatokat.
Az 1970-es ’80-as években jelentek meg a nagyteljesítményű, minimális emberi beavatkozást,
kézi munkát igénylő termelővonalak.
A 90-es évek politikai és gazdasági változásai és a fogyasztói igények erőteljes emelkedésével a sütőipar szerkezete is megváltozott. Sorra létesültek a kis pékségek, és óriási termékválaszték
növekedés következett be.
Pék szakmai oktatás története
Nem lehetett bárki pék. A mesterré válás erőfeszítések, emberi megmérettetések egész sorát
követelte meg az ifjúból felnőtté, iparossá válótól. A mesterré válás az inaskodással kezdődött. A
céhmesterek csak törvényes származású 13-14 éves fiúkat vehettek fel inasnak. A privilégiumok
megszabták a tanulóidőt, az inas járandóságát, a szegődtető- és szabadítópénz összegét. És részletes szabályokat tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy mi az eljárás, ha az inas megszökik mesterétől.
Az inaskodás 4-5 évig tartott. Az inasévek után megkapott szabadító levéllel mesterlegény lett. Ekkor
kezdődhettek a vándorévek. A mesterlegények bejárták szinte egész Európát, városról-városra járva
új ismeretekre tettek szert. A vándorló legény végül visszakerült szülővárosába és arra törekedett,
hogy mesterré váljon. Nem volt könnyű eljutni a mester rangig. Egy-egy céhben évenként 2-3 mester
szabadult fel. Ezért legfeljebb minden 25. legényből lehetett mester.
A sütőtanoncokat különleges ünnepség keretében léptették elő segéddé és később mesterré.
Fogadalmat és esküt kellett tenniük a főmester, azaz a céhfőnök előtt, hogy becsületes tagja lesz a
céhnek, a kartársak ellen áskálódni nem fog, mesterségét tisztelni fogja.
A mesterré válás jellemet formáló, felkészültséget biztosító magatartásforma elsajátítását követelte
meg a gyermekéveitől kezdve a halálig. A pék tudására büszke lehetett, mert biztos alapokon állt. Mint
ifjú ember küzdött, hogy befogadják a szakmai körök. Később - vándorlásai során - igyekezett ellesni
számos országban a szakmai fogásokat. Majd, mint elkötelezett szakember hazatért. Tudását pedig
be kellett bizonyítania, hogy társai elfogadják. Megmérettetett, immár sokadszor, bemutatta mesterremekét, melyet szigorú zsűri - a tudását vizsgáló céhtagok, vizsgáltak meg. Ha szakmai tudása megfelelő volt, elég pénzt gyűjtött össze, hogy a céhbe jutás díját - az avatás „szertartását”- finanszírozni
tudta, érdemessé vált, arra, hogy mesterlevelet kaphasson.
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4.3. A sütőipari termékek gyártásának munkaterületei

Gyártástechnológiai szakasz

Jellemzők

1.

Nyersanyagok átvétele

Gazdasági szempontból célszerű nagyobb mennyiségben megrendelni a beszállítóktól. Fajta szerinti,
mennyiségi és minőségi átvétel történik.

2.

Nyersanyagok tárolása

Raktározás szakosítottan történik. Jellemzően a liszt történhet zsákos vagy ömlesztett (silós) megoldással. A nyersanyagok egy részét hűtött körülmények között szükséges tárolni.

3.

Nyersanyagok előkészítése

Célja a lemért, tisztított, beállított hőmérsékletű, könnyen eloszlatható állapotú nyersanyagok biztosítása a folyamatos tésztakészítéshez. Műveletei: mérés, szitálás, oldás, szuszpendálás, hőmérséklet beállítás, stb.

4.

Tésztakészítés

Célja:a nyersanyagok összekeverése, a kialakuló tészta mechanikai megmunkálása. Eljárása: kovász
nélküli, kovászos, egyéb.

5.

Tésztafeldolgozás

Célja: előírt tömegű, és meghatározott alakú termék előállítása. Műveletei: osztás, mérés, alakítás.

6.

Kelesztés

Célja: nagytérfogatú, egyenletesen lazított, sütésre alkalmas tésztaszerkezetű termék biztosítása. feltételei: hőmérséklet, idő, relatív páratartalom.

7.

Sütés

Célja: a nyers tészta emberi fogyasztásra alkalmassá tétele hőközlés által. Feltételei: idő, hőmérséklet,
sütőtér gőzzel telítettsége.

8.

Készáru-kezelés

Műveletei: hűtés, tárolás, csomagolás, szállítás.
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4.4. A sütőipari termékgyártás szaktárgyai
Modul

Tantárgy

Elm.
Gyak

A tantárgy tartalma

Tantárgy kapcsolata más tárgyakkal

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

E.

Munkavédelem

Szakmai gyakorlatok munkavédelme

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

E

Munkavállalás jogi ismeretei

Szakmai elhelyezkedés segítése

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

E

Szakmai nyelv

Szakmai elméleti tárgyak, szakmai gyakorlati
tárgyak alkalmazása

Szakmai gyakorlat 1.

GY

A technológia előkészítése, és a termék előállítási folyamat befejezése

Szakmai gyakorlatok2-6, tésztakészítés, Sütés

Szakmai számítás

E

Nyersanyagszükségletek és technikai
feltételek kiszámítása

Szakmai gyakorlatok, tésztakészítés

Élelmiszervizsgálat gyakorlat

GY

Nyersanyagok és késztermékek érzékszervi és műszeres vizsgálatai

Szakmai gyakorlatok, technológiai tartalmú tantárgyak

Vállalkozás és kereskedelem

E

Gazdasági és vállalkozásjogi ismeretek

Foglalkoztatás II

Tésztakésztés és gépei

E

Tésztakészítés technológiai szakasza
technológia és gépészet egységével

Szakmai gyakorlat 1-2-3, Szakmai számítás

Szakmai gyakorlat 2.

GY

Tésztakészítés gyakorlata

Tésztakészítés és gépei, szakmai gyakorlat 1-3

10937-12
Előkésztő és befejező
műveletek

10934
Mérések, dokumentálás,
gazdálkodás

10938-12
Tésztakésztés
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10939-12
Tésztafeldolgozás

10940-12
Kelesztés és vetés előkészítés

10941-12
Sütés

10942-12
Mézeskalács készítés

Tésztafeldolgozás és gépei

E

Tésztafeldolgozás technológiai szakasza technológia és gépészet egységével

Szakmai gyakorlat 3

GY

Tésztafeldolgozás gyakorlata

Tésztafeldolgozás és gépei, szakmai gyakorlat 24.

Kelesztés és gépei

E

Kelesztés technológiai szakasza technológia és gépészet egységével

Szakmai gyakorlat 2-3-5.

Szakmai gyakorlat 4

GY

Kelesztés gyakorlata

Kelesztés technológiai szakasza technológia és
gépészet egységével, szakmai gyakorlat 3, 5

Sütés és berendezései

E

Sütés technológiai szakasza technológia és gépészet egységével

Szakmai gyakorlat 3-4

Szakmai gyakorlat 5

GY

Sütés gyakorlata

Sütés és berendezései, szakmai gyakorlat 3-4.

Mézeskalács késztés és
eszközei

E

Mézeskalács és mézes termékek gyártása, technológia és gépek

Tésztakésztés, tésztafeldolgozás, sütés, mérés
dokumentálás, Előkészítő és befejező műveletek

Szakmai gyakorlat 6

GY

Mézeskalács készítés gyakorlata

Mézeskalács késztés és eszközei, Szakmai gyakorlat 1,2,3,5,
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Szakmai gyakorlat 2-3-4

4.5. Szakmai követelmények
(A 78. sorszámú Pék megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján)
A pék képes együttműködve munkahelyi vezetőivel, szakemberekkel, munkavállalókkal, bármely sütőipari termék kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben, mint nagyüzemben. A gyártás
előkészítését követően (felkészül a munkára, előkészíti a munkafolyamatokat, alapméréseket végez)
a kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb) tésztát készít, majd azt feldolgozza. Mézes tésztát készít, majd azt
feldolgozza. Finom pékárukhoz tölteléket készít. A feldolgozott tésztát keleszti, vetés előkészítő műveletet végez, majd beállítja a sütési paramétereket és a megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi.
Mézes tésztát formázza és előkészíti sütésre. Ellenőrzi a sütés folyamatát. Befejező műveleteket végez. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő szállításra. Munkavégzése során
eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet és betartja az egyes tevékenységekre
vonatkozó (minőségi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint
üzemi) előírásokat. Több ízben adminisztrációs (minőségvizsgálat, gyártmánylap, anyagnorma számítás, nyomon-követhetőségi bizonylatok) munkát is végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
felkészülni a munkára
előkészíteni a munkafolyamatokat
alapméréseket végezni
eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni
befejező műveleteket végezni
tésztát készíteni
tölteléket készíteni
feldolgozni a tésztát
tésztát keleszteni
tésztát sütni
tészta felületét kezelni
mézeskalácsot készíteni és díszíteni
betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat
adminisztrációs munkát végezni
Kapcsolódó szakképesítések
A
3.3.1.

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító
száma

megnevezése

3.3.3.

21 215 02

Mézeskalács-készítő

részszakképesítés

3.3.4.

21 541 02

Sütőipari
munkás

részszakképesítés

és

gyorspékségi

a kapcsolódás módja

4.6. . Az elmélet és gyakorlat tanításának jellegzetességei
A szakmai nevelés nem más, mint a szakmai ismeretek megszerzéséért, szakmai közegben zajló, jellemformálás, mely szerves része az ismeretátadásnak és a szocializációnak.
Az elmélet és a gyakorlat egymásra épül, de egymás mellett kell kezelni. A szakmai elméletben
alapozzuk azokat az ismereteket, melyek segítségével a tanuló megérti a gyakorlat során megismert
munkaműveletek céljait, lejátszódó folyamatait és kapcsolatait más munkaműveletekkel.
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4.7. Didaktikai alapelvek

Az iskola és az élet kapcsolatának elve
Olyan ismereteket tanítsunk, amire az életben szükség van, ami közvetlen vagy közvetett módon hasznosítható. Az elméleti és gyakorlati részeket együtt tanítsuk. A példák mindig gyakorlatiasak
az életből valók legyenek. Az iskola tartson kapcsolatot az iparral, a vállalkozókkal.
Elmélet és gyakorlat egysége;
A szakképzésben fontos, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek azonos súllyal szerepeljenek a tananyagban. Az elmélet és gyakorlat tanításának sorrendje szakterületenként, témánként is
változhat. Az új ismeretek tanításánál alkalmazni kell mind az elmélet felőli, mind a gyakorlat felőli
megközelítést.
Minden elméleti ismeretet alá kell támasztani gyakorlattal, és minden gyakorlati ismeretet a
hozzá tartozó elmélettel. A végcél az önálló, alkotó jellegű alkalmazás.
A tudományosság, szakszerűség és érthetőség harmóniája;
Csak tudományosan megalapozott igazságokat tanítsunk.
A közlésmód pontos, a szakmai követelményeknek megfelelő legyen. A szakmai precizitás
azonban nem mehet az érthetőség rovására.
Használjuk a szakkifejezéseket.
A tanítás-tanulás céltudatos nevelésének elve.
A közösség nevelő ereje régóta közismert a pedagógiában. Se szeri, se száma a jó és rossz
példáknak, melyek bizonyítják a hasonló korú közösséghez való belső igazodási vágy erejét.
A tanulók hatása egymásra gyakran sokkal erősebb, mint a tanár hatása a tanulókra. Ez tudatosan kihasználható, fontos pedagógiai feladat. A feltétel a jó szellemiségű közösség kialakítása, pozitív személyek domináns pozícióba helyezése. A tanár részéről ez egy tudatos közösségformáló tevékenység.
A tanulók fejlettségéhez való alkalmazkodás;
Nagy pedagógiai hibát követ el az a tanár, aki vagy túl magasra, vagy túl alacsonyra helyezi a
mércét. A tananyag kiválasztásánál, a tananyag sorrendiségének meghatározásánál, az alkalmazott
módszerek meghatározásánál, az ellenőrzés követelményrendszerének kidolgozásánál, a tanulók
terhelhetőségének megállapításánál nagyon gondos mérlegeléssel kell élni, mert bármelyik irányú
túlzás az eredményesség csökkenéséhez vezet.
Igazodni kell a tanulók korához, előzetes ismereteihez, szellemi és fizikai képességeihez.
Az ismeretek tartósságának elve;
A tanítás célja az, hogy a tanuló a tanultakat megjegyezze, szükség esetén fel tudja idézni, és
alkalmazni tudja.
Érvényesíteni kell a legnagyobb nyereség elvét, vagyis, hogy a tanuló a legkisebb energia befektetés révén a lehető legjobb eredményt érje el. Ez azt jelenti, hogy rá kell szoktatni a tanulókat arra,
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hogy mielőtt nekilátnak egy feladatnak, elemezzék a lehetséges megoldásokat, és azok munka-és
anyagigényét. Ebben a tanár példamutatása a legjobb módszer.
Alkalmazni kell megjegyzést segítő pedagógiai módszereket. Ilyenek a mnemotechnikai módszerek,
élménypedagógiai módszerek, ismétlés, gyakorlás, alkalmazás, számonkérés.

A szemléletesség elve;
Szemléltetéssel rögzíteni kell a fogalmakat a valóság tárgyaihoz, lehetőség szerint minden fogalom mögött legyen kézzelfogható fizikai valóság.
Minden bemutatható tárgyat, készüléket, eszközt be kell mutatni.
Ha nem bemutatható a tárgy, vagy valamely lényeges része, akkor alkalmazni kell modelleket,
maketteket, filmeket, fényképeket, ábrákat, a fizikai valósághoz közelebb vivő eszközöket.
Minél több érzékszerv szerezzen tapasztalatot. A többcsatornás érzékeléssel több információhoz lehet jutni, mint külön-külön az egyes érzékszervekkel szerezhető információk összege.
A fizikai valóság ismeretében absztrakt elvonatkoztatásokat kell tenni: fogalom-alkotás, általánosítás, szabályok felállítása, működési elv kitalálása stb.
Kellő konkrétum birtokában az absztrakt felől is kell közelíteni az újabb ismeretek felé. Az ismeretelméleti módszerek közül alkalmazni kell mind az induktív, mind a deduktív módszert.
A tanár teljes személyiségével hat a tanuló teljes személyiségére. Használjuk ki, a tanítás
közben adódó összes nevelési lehetőséget: esztétikai, erkölcsi, testi stb. nevelés.
A példaképállítás fontossága, a tanár váljon példaképpé.
A pedagógusok vezető szerepe és a tanulók fokozódó önállósága
Sosem lehet kétséges, hogy a vezető szerep a pedagógusé, azonban ennek érvényesítése
nem lehet erőszakos, diktatórikus. Senkit nem lehet saját akarata ellenére megtanítani semmire, ezért
a tanulói elfogadás és aktivitás fokozása érdekében a tanár adjon a tanulónak szabad mozgásteret,
önszervező, vezetői lehetőséget.
A tanári vezető szerep nem lehet kizárólagos, minden részletre kiterjedő.
A tanulók fejlettségi szintjéhez igazodva egyre több döntést, át kell engedni.
A rendszeresség és fokozatosság
Az új ismereteket megfelelő adagokban, ütemezetten kell tanítani.
A tananyag részeinek egymásra épülését, belső logikáját figyelembe kell venni.
Először a könnyebb, utána a nehezebb részeket kell tanítani.
A tanítás-tanulás során egy kiforrott, a tanulók által is ismert tanórai rendet kell kialakítani.
Rendszeresen adjunk iskolai-és házi feladatot. A feladatok elvégzését ellenőrizzük, a hibákat javítsuk.
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4.8. A tanítás-tanulás folyamatának szakaszai, fázisai





Az ismeretszerzés és ismeretnyújtás folyamata
Az ismeretek feldolgozása
Az új ismeretek gyakorlása, alkalmazása, rögzítése
Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése

Fentiekről részletesebben olvashatunk az általános módszertani jegyzetekben. E fejezetben csak
megemlítésre kerülnek (áttekintés-szerűen).
Módszerek:
- frontális munka
- csoportmunka
- egyéni munka
- felfedezéses munka (tanulás)
- "játék"
- programozott tanulás (oktatás)
4.9. Oktatás szervezési módjai vagy munkaformái
A frontális osztály vagy csoport munka (" a tanár a táblánál áll, szemben (frontálisan) a gyerekekkel"): olyan szervezési mód, amelyben az együtt tanuló/tanított gyerekek tanulási tevékenysége párhuzamosan, egy időben, alapvetően azonos ütemben folyik. Lehet tanári előadás, tanári elbeszélés,
tanári magyarázat, tanári szemléltetés. Az egyéni haladás nehezen követhető. Differenciálás lehetősége csekély.
Az egyéni munka: a tanulók egyéni feladatokat kapnak, melyet önállóan kell megoldaniuk. Öt változata: egyedül végzett munka, rétegmunka, teljesen vagy részben egyénre szabott munka, individualizált
munka.
A párban folyó tanulás: két tanuló működik együtt valamely feladat megoldása érdekében. Fontos a
tanulópárok összetétele.
A csoportmunka: 3-5 fő közös munkában old meg feladatokat. A csoport tagjai között változatos
viszonyok jönnek létre és a tanulók kommunikációs, elfogadó, együttműködő készségeit is fejleszti.
Kooperatív oktatási módszer
A tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett tevékenységén alapul.
Lényege: közös munkával megoldott feladat, egymás segítése, az eredmény közös cél, felelősség a
haladásért. A végén lehet egyéni beszámoló (szóvívő), kritika egymás munkájával szemben, verseny.
Projektmódszer
Nagyobb önállóságot ad a tanulóknak. A megismerési folyamat sokkal szélesebb körű, a tervezés
komplex gondolkodást igényel. A pedagógus feladat összetett. Irányító mellett egyben részese a folyamatnak. Alkalmazásának lépései: témaválasztás, tervezés, kivitelezés és értékelés

Szimuláció, a szerepjáték és a játék
A szerepjátékban a tanulók átélhetik, beleélhetik magukat az adott szituációba, melyet többségében
az életből merítenek. A tapasztalatszerzés egy nem szigorúan szabályozott kimenetű helyzetben valósul meg. A saját és a másik személyiségének megismerésében jelentős módszer. A játék helyzete
még biztosítja a tanuló számára a "sérülés" mentességet, de egy - egy ismeretlen, nehezebb élethelyzetre adott spontán válasz már vázolhatja a tanuló illetve a környezete számára a kialakuló személyiség (viselkedés) irányát. Itt még időben korrigálhatóak az esetleges negatív viselkedésformák.
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4.10.

Példa: Tematikus terv-részlet –Sütőipari technológia elmélet (Kelesztés)

Tantárgy: Sütőipari technológia elmélet
Készítette:
Évfolyam: 10.
A csoport megnevezése: PÉK
Témakör:
A tanév megjelölése: 2014/2015.
A szűkebb témakör feladata:
Alkalmazott könyvek, feladatgyűjtemények: Sütőipari technológia I-II. Sütőipari technológiai gyakorlat
Ó.

A tanítási óra

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek

Ismeretanyag

Kelesztés

Munkaformák

Szemléltetés

1.

Kelesztés célja

Kelesztés jelentősége a technológiában,
tésztalazítási módok

Emlékezet, rendszerezés, belátás, szövegértés

Mikrobiológiai ismeretek,
Sütőipari anyagismeret

Frontális osztálymunka,
Csoportmunka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

2.

Kelesztés feltételei

Kelesztés jelentősége a technológiában,
tésztalazítási módok

Emlékezet, ráismerő
készség, problémamegoldás

Anyagismeret, Gépészei
alapok

Csoportmunka, Projekt munka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

3.

Kelesztés feltételei

Kelesztés jelentősége a technológiában,
tészt lazítási módok

Emlékezet, problémamegoldás

Enzimes folyamatok, Mikrobiológiai folyamatok

Projekt munka, Feladatmegoldás

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

4.

Kelesztés berendezései

Kelesztési eszközök,
gépi kelesztők

Emlékezet, rendszerezés

Gépészei alapok,

Feladatmegoldás,
egyéni munka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

5.

Számonkérés, értékelés

ellenőrzés

problémamegoldás,
szövegértés
Frontális osztálymunka
Csoportmunka

egyéni munka Feladatmegoldás

Feladatlap,

6.

Kelesztéskor lejátszódó
folyamatok

A tészta mikrobiológiai folyamatai, fermentáció

Emlékezet, belátás

Mikrobiológiai folyamatok,

Frontális osztálymunka,
Csoportmunka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

7.

Kelesztéskor lejátszódó
folyamatok

Enzimek működése,
fermentáció,

Emlékezet, problémamegoldás, szö-

Kolloid folyamatok

Frontális osztálymunka

Szakmai vizsga
szóbeli kelesztés
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Ó.

A tanítási óra

Didaktikai
feladatok
kolloidika

Fejlesztési
területek
vegértés

Ismeretanyag

Szemléltetés

Feladatmegoldás

tételek kivetítése

Frontális osztálymunka
Csoportmunka

Szakmai vizsga
szóbeli kelesztés
tételek kivetítése

8.

Kelesztés hibái

Technológiai fegyelem, vevők felé való
felelősség

Emlékezet, ráismerő
készség

9.

Számonkérés, értékelés

ellenőrzés

problémamegoldás,
szövegértés

10.

Késleltetett kelesztés

Korszerű technológiák, fermentáció

Emlékezet, szövegértés,

Hőtan, hűtés, mikrobiológia

Frontális osztálymunka
Csoportmunka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

11.

Kelesztés megszakítás

Korszerű technológiák, fermentáció

Emlékezet, belátás

Fizika, fagyasztás,

Frontális osztálymunka
Feladatmegoldás

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

12.

Hűtő és sokkoló berendezések

Korszerű berendezések, hűtógépek, környezetvédelem

Emlékezet, rendszerezés

Gépészeti alapok, hűtés
körfolyamata

Frontális osztálymunka
Csoportmunka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

13.

Kelesztés összefoglalás

Kelesztés jelentősége a technológiában,
tészta lazítási módok, korszerű
technológiál, korszerű gépek, technológiai fegyelem

Emlékezet, szövegértés

Anyagismeret, Mikrobiológiai ismeretek, Gépészei alapok Hőtan, hűtés.

Csoportmunka

Interaktív tábla,
iskolatábla, feladatlap

14.

Témazáró számonkérés

Ellenőrzés

problémamegoldás,
szövegértés

Feladatmegoldás
egyéni munka

Feladatlap
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Sütőipari anyagismeret

Munkaformák

egyéni munka Feladatmegoldás

4.11.

Példa: óravázlat (Kelesztés célja)

A pedagógus neve:

Tantárgy: Kelesztés és gépei

Évfolyam: Osztály: 2/10. PÉK

Az óra témája: Kelesztés célja

Az óra didaktikai feladatai:

Kapcsolódás más tantárgyakhoz:

Kelesztés jelentősége a technológiában,
tésztalazítási módok
Óra jellege: új ismeretek feldolgozása

Dátum:

Biológia, Tésztafeldolgozás és gépei, Sütés és
gépei, Szakmai gyakorlat1,2,3,4,5.
Nevelési feladat:
Felelősség növelése, a folyamot teljes áttekintésének szerepe

Idő
(perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Módszer

Felhasznált
eszköz

Tanári kérdések témái

0-4.

Jelentés, létszámellenőrzés, naplóbeírás

Szervezés

frontális munka

5-10.

Az élesztőgomba biológiai besorolásának és a sarjadzó gombák anaerob körülmények közötti működésének ismétlése

Ismétlés, rávezetés, ráhangolás

Beszélgetés

Projektor, tankönyv

Sarjadzó gombák besorolása?
Fakultatív anaerob mikrobák tevékenysége?
Fermentáció szerepe? Erjedés más
iparágakban?

11-19.

Kelesztés célja, szerepe a technológiában

Célkitűzés

Előadás

Interaktív tábla+projektor

Mi történik a kelés közben?
Miért kelesztünk?
Hol kelesztünk?
A keletlen és a megkelt tészta öszszehasonlítása.

20-30.

Kelés folyamata, alkoholos erjedés

Új ismeret feldolgozása

Frontális osztálymunka

Projektor, tankönyv

Hol találkozhatunk még alkoholos
erjedéssel? Mit látunk a must erjedésekor?
Milyen gáz keletkezik?
Mi a szerepe a sikérnek a tésztában?
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Milyen illatot érzünk a kelesztőben?
Milyenek a körülmények a kelesztőben?
31-39.

Egyéb tésztalazítási módok

Új ismeret feldolgozása

Csoportmunka, projekt
feladat,
Szemléltetés (Sütőpor
melegítése)

Feladatlap,
elektromos
melegítő, főzőpohár, sütőpor.

40-45.

Óra témájának összefoglalása

Megszilárdítás,
rendszerezés

Megbeszélés

Iskolatábla
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Hogyan lazul fel a leveles tészta?
Hogyan lazul fel a piskóta massza?
Miért nem kell keleszteni a sütőporos tésztákat?

4.12.

A pedagógus neve:

Példa FOGLALKOZÁSI VÁZLAT- Szakmai gyakorlat 4 (Kelesztés)

Tantárgy:

Évfolyam: Osztály:
2/10. PÉK

Szakmai gyakorlat 4 (Kelesztés)
A foglalkozás témája:
Kelesztés gyakorlata

Az óra didaktikai feladatai:
Kelesztés jelentősége a technológiában,
tésztalazítási módok
Óra jellege:

Dátum:

Biológia, Tésztafeldolgozás és gépei, Sütés és gépei, Szakmai gyakorlat1,2,3,4,5.
Nevelési feladat:

új ismeretek feldolgozása

Gyakorlat időtartama: 3 óra

Kapcsolódás más tantárgyakhoz:

Felelősség növelése, a folyamot teljes áttekintésének szerepe

Idő (perc)

A foglalkozás menete

Didaktikai feladat

Módszer

0-5.

Jelentés, létszámellenőrzés, naplóbeírás,

Szervezés

frontális munka

6-10.

Munkaruha, higiénia (tisztaság ellenőrzése)

Szervezés

Megbeszélés

11-35.

A kelesztés céljáról, feltételeiről
elméletben tanultak felidézése, ismétlése

Bevezetés

Ismétlés

Iskolatábla

Kelesztés célja? Helye a gyártástechnológiában? Feltételei? Befolyásoló tényezők?

36-60

Kelesztő eszközök bemutatása

Új ismeret feldolgozása

Szemléltetés

Kelesztő eszközök (szakajtó,
kelesztőláda,
kelesztővetőszerkezet,
kelesztőszekrény

Mi a szerepe a szakajtónak? Milyen
mikrobiológiai kockázata van? Mit
érzünk a kelesztőben? Miért többcélú a vetőszerkezet? Mi a sütőlemez anyaga? Miért kell szellőztetni
a kelesztő berendezést műszak
után? Olvassa le a kelesztő berendezésen az értékeket!
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Felhasznált eszköz

Tanári kérdések témái

MI a szerepe a tisztaságnak az
élelmiszer előállításban?

61-100

Élesztő működése, felhajtóerő vizsgálat, Keletlen tészta, megkelt tészta, túlkelt tészta

Új ismeret alkalmazása

Szemléltetés, kísérlet

Termosztát,
főzőpohár,

Élesztő besorolása? Mit jelent az
erjedés? Miért fakultatív mikroba az
élesztő? Alkoholos erjedés folyamata? Mik az enzimek? Milyen
iparágakban fontos még az alkoholos erjedés? Milyen a megkelt tészta? Mi látható a keletlen tészta
felületének megvágásakor? Az
elkelt tészta jellemzői?

100-149

Kelés közbe a tésztán elvégzendő
műveletek

Új ismeret megszilárdítása

Szemléltetés, gyakoroltatás

Kés, penge, olló,
lisztszita, ecset,
mosdatókefe,

Mi a hagyománya a felület megvágásának? Mely termékeket kell
tojásozni? Mire kell vigyázni a tojásozásnál? Mi a különbség a sajttal
szórt és a sajtos pogácsa között?
Milyen ötletek vannak a felület díszítésére?

150- 180

Összefoglalás, rendszerezés

Új ismeret megszilárdítása

Megbeszélés
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Mi a kelesztés célja? Milyen értékek az ideálisak a feltételeknél?
Milyen értékeket tapasztaltunk? Mi
a felületkezelés célja? Melyik termék az eladhatóbb? Mire kell vigyázni a kelesztő eszközök és a
liszt huzamosabb találkozásakor?

5. Módszertani ajánlás „Vajgyártás témakörén” bemutatva

Készítette: Pásztorné dr. Huszár Klára
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Készült az Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítéshez c. kerettanterv 10900-12 azonosító
számú, Tejtermékgyártás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei alapján.

(https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440:szakkepzesi-

kerettantervek&catid=10&Itemid=166.)

Amint az a kerettantervből is látható, a Tejtermékgyártás megnevezésű követelménymodul
az Élelmiszeripari szakmunkás képzésen belül megjelenő egység. A tejtermékgyártás technológiája c.
rész elméleti óraszáma mindösszesen 70 óra a félév folyamán, amely a tej összetételétől a sajtgyártásig felöleli a tejfeldolgozással kapcsolatos ismereteket (összesen 16 tématerületet sorol ide a kerettanterv). Így egy témakörre átlagosan 4-5 elméleti óra esik. További 38 órát tesznek ki „A tejtermékgyártás munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai előírásai”, „A tejtermékgyártás gépei, berendezései” és „A tejtermékek minőségi és minősítési előírásai” c. elméleti témakörök.

A tejtermékgyártás gyakorlatokra összesen 260 óra jut, így egy fő termékkörre vonatkozóan
átlagosan kb. 20-25 gyakorlati óra kalkulálható. További 50-50 órát tesznek ki a „Gépek, berendezések napi karbantartása, tisztítása”, és „Alapanyag-, gyártásközi és késztermék-ellenőrzési vizsgálatok,
minősítés” c. gyakorlati területek.
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5.1. Példa Óravázlatok - Tejipari technológia elmélet (vajgyártás)
A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Tejipari technológia elmélet
Tantárgy: Tejtermékgyártás technológiája (10.4.2)
Osztály: 10 évfolyam
Az órák témája: Vajgyártás
Az óra cél- és feladatrendszere: Megismerni a vajgyártás technológiájának elméleti alapjait, műveleteit. A műveletek közötti összefüggések megismerése.
Megfelelő higiéniai szemlélet kialakítása. A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra, ismerjék fel a műveleti összefüggéseket.
Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolódás, motiválás, új ismeret feldolgozás, ismeretbővítés, megszilárdítás
Kapcsolódás más tantárgyakhoz:


Közismereti tárgyak: Biológia – mikroorganizmusok (életfeltételek, életjelenségek, szaporítási, elpusztítási lehetőségek); Kémia – tejsavas erjedés,
cukrok tulajdonságai, fehérjebomlás, enzimek; Matematika – alapműveletek, arányosság, százalékszámítás.



Szakmai tárgyak: A tejtermékgyártás gépei, berendezései; Alapanyag-, gyártásközi és késztermék-ellenőrzési vizsgálatok, minősítés

Felhasznált források: Szakály Sándor: Tejgazdaságtan, Mezőgazda Kiadó, 2001.
Dátum:

94

1. óra A vajgyártás technológiája –bevezető óra. Vaj vagy margarin?
Idő
(perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Munkaforma/
módszer

Felhasznált eszköz

Megjegyzés

0-2.

Üdvözlés, adminisztrációs tevékenység.

Szervezés

Frontális osztálymunka

3-8.

Vaj vagy margarin?

Ráhangolás,
részben
ismétlés

Vita
(ha szükséges, irányított
kérdésekkel)

Számítógép,
projektor, ppt

Karikatúra kivetítése
A válaszok, érvek
csoportosítása a
táblán a vaj ill. margarin oszlopba

9-10.

Vajkészítés régen

Ráhangolás,
érdeklődés felkeltés

Frontális osztálymunka,
megbeszélés

Számítógép,
projektor, ppt

(Munkácsy Mihály:
A köpülő asszony c.
festményének kivetítése)

11-16.

Vaj definíciója, vaj, vajkészítmények csoportosítása

Új ismeret bemutatása, fogalomalkotás

Frontális osztálymunka,
előadás

Számítógép,
projektor, ppt

17-23.

A vaj összetétele

Új ismeret bemutatása,
aktivizálás

Közös osztálymunka,
majd frontális osztálymunka

interaktív tábla

24-34.

Miből készül a vaj – a vajgyártás alap- és adalékanyagai

Előzetes ismeretek felidézése, új
ismeret bemutatása

Megbeszélés irányított
kérdésekkel
Előadás, magyarázat

Tanári prezentáció
(projektor, ppt)

A kérdésfeltevés
szempontja:
A korábbi órákon
tanultak összekapcsolása az új tananyaggal
(tejszín, starter
kultúrák, adalékanyagok)

Előzetes ismeretek felidézése, új
ismeret bemutatása

Megbeszélés irányított
kérdésekkel
Előadás, magyarázat

Tanári prezentáció
(projektor, ppt)

A kérdésfeltevés
szempontja:
A korábbi órákon
tanultak összekapcsolása az új tan-



35-41.

Tejszínnel és az egyéb felhasznált anyagokkal
szemben támasztott minőségi követelmények

A tejszín kezelése, előkészítése




átvétel
zsírbeállítás
hőkezelés, szellőztetés, hűtés, ezek paraméterei
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42-45.

plazmasavfok fogalma, számítása

Az órán elhangzottak rövid összefoglalása
Házi feladat kiosztása
Elköszönés

anyaggal
(tejszín átvétele,
minősítése, zsírbeállítás, hőkezelés)
Új ismeret megszilárdítása,
rögzítése

Frontális osztálymunka

Táblavázlat

Házi feladatot lehet
egyéni, csoportos
vagy projekt munkaként is meghatározni

Felhasznált eszköz

Megjegyzés

2. óra A vajgyártás technológiája
Idő
(perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Munkaforma/
módszer

0-2.

Üdvözlés, adminisztrációs tevékenység.

Szervezés

Frontális osztálymunka

3-10.

Előző óra anyagából rövid on-line quiz

Ráhangolás,
motiválás
Ismétlés, rögzítés
Ellenőrzés

Játék

Iskolai számítógép terem vagy a
tanulók
okostelefonja,
tabletje, notebook-ja
internet kapcsolat

11-13.

Quiz értékelése, majd az
előző óra anyagának rövid összefoglalása

Ráhangolás,
ismétlés

Frontális osztálymunka

Számítógép,
projektor, ppt

14-25.

Tejszín érlelése

Új ismeret bemutatása

Előadás, magyarázat
Szemléltetés
Irányított kérdések

Számítógép,
projektor, ppt,
fizikailag ill. biológiailag érlelt tejszín, műanyag
kóstolópohárkák







érlelés célja
érlelés alatt lejátszódó folyamatok
fizikai érlelés
biológiai érlelés
hőfoklépcsős érlelés

A szemléltetéshez
a tejszíneket előre
érlelni kell
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26-40.

A szakaszos vajgyártás technológiája, oktatófilm (pl.
http://www.youtube.com/watch?v=qwb2uZLSLhw)

Új ismeret bemutatása

Magyarázat
Munkavégzés megadott
szempontok alapján

Számítógép,
internet kapcsolat,
projektor, ppt.

Irányított kérdések

Interaktív tábla

A film és a magyarázat alapján a technológiai folyamatábra felírása

Új ismeret bemutatása, ismeretek
rögzítése Kapcsolatok, összefüggések feltárása.
Ellenőrzés
41-45.

A látott műveletek
megjegyzése, sorrendjük rögzítése
az interaktív táblán

Házi feladat kiosztása
Elköszönés
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5.2. Példa Óraterv Gyakorlat – Vajgyártás köpüléssel, termék kihozatal és termék minőség vizsgálata (Blokkosított gyakorlat)

Idő
(perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Munkaforma/
módszer

0-3.

Üdvözlés, adminisztrációs tevékenység.

Szervezés

Frontális osztálymunka

4-25.

Az elméleti órán a tejszín érleléséről, vajgyártásról tanultak felidézése
Gyakorlaton végzendő feladatok megbeszélése
Tanulók felszerelésének (köpeny) és higiéniájának ellenőrzése (kézmosás)
Munka- és balesetvédelmi oktatás

Ráhangolás, motiválás, ismétlés,
megbeszélés

26-70.

Vaj készítése köpüléssel
Hogyan hat a kihozatalra és a vaj zsírtartalmára és
egyéb tulajdonságaira az:




érlelés módja
köpülés üteme
köpülő belső felületének nagysága

Felhasznált eszköz

Megjegyzés

Frontális osztálymunka

Számítógép,
projektor, ppt
vagy interaktív
tábla

Szakaszos vajgyártás folyamatábrájának kivetítése

Szervezés
Szakmai munkavégzés irányítással
Az elméleti órán
tanultak gyakorlatba való átültetése,
megfigyelés, tapasztalatszerzés,
rögzítés

Egyéni vagy kiscsoportos munka a tanulók
létszámától függően

Befőttes üvegek,
gumilabdák, biológiailag ill. fizikailag érlelt tejszín,
stopper óra, főzőpoharak, mérőhengerek, mérleg, fa spatula,
vágódeszka vagy
háztartási keverőgép

A tejszínt előzetesen az oktató érlelte, tehát a tanulók
érlelt tejszínt kapnak.
Befőttes üvegeket,
kis gumilabdákat a
diákok hozzanak
magukkal

71100.

Kihozatal számítás

Kihozatal számítás
gyakorlása, ismétlés, rögzítés

egyéni szakmai munkavégzés

Tábla, táblázat

A táblázat folyamatos kitöltése

101220.

Vajak pH-jának/savfokának, nedvességtartalmának,
zsírtartalmának, vízeloszlásának vizsgálata

Laboratóriumi
munka elsajátítása,
gyakorlása,
önálló feladatmegoldás megfigyelés,
tapasztalatszerzés,
rögzítés

egyéni vagy kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges laboratóriumi eszközök,
vegyszerek

A táblázat folyamatos kitöltése
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221240.

Eredmények megbeszélése, értékelése

Jegyzet készítés,
rendszerezés,
megerősítés, rögzítés

241260.

Mosogatás, rendrakás, takarítás

szervezés, rendre
nevelés, higiénia
fontosságának
rögzítése

261280.

Házi feladat kiosztása (jegyzőkönyv beadási határideje,
jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményeinek közlése)
Elköszönés

megbeszélés, magyarázat, értékelés

Kész a táblázat

mosogatáshoz,
takarításhoz
szükséges eszközök, vegyszerek
Frontális osztálymunka
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5.3. Vajgyártás technológiája -magyarázat
Az előző oldalakon megnevezett módszereknek, az óra menetének részletesebb leírása, kifejtése az
óravázlatokkal összhangban.
1. óra: A vajgyártás technológiája –bevezető óra. Vaj vagy margarin?
Ráhangolás és ismétlés, korábbi ismeretanyaghoz kötés vita formájában. Ráhangolás, gondolatébresztés céljából ki lehet vetíteni egy karikatúrát a vaj – margarin „harc”-ról (1. ábra). Az osztályt
két csoportra lehet osztani, az egyik csoportnak a margarin, a másiknak a vaj mellett kell érveket
felhozni. A táblán vagy interaktív táblán egy „vaj” és egy „margarin” oszlopot készíteni, és az elhangzott érveket, válaszokat a megfelelő oszlopba felírni. Ha az érvek között nem merülnek fel
olyan indokok, amelyeket a tanár hallani szeretne, kérdésekkel lehet a vitát irányítani, vagy ha a
vita elakad, tovább lendíteni. Néhány kérdés: Ti otthon vajat vagy margarint használtok-e? Miért?
Milyen ételek készítéshez használjátok az egyiket vagy a másikat? Miből készül a vaj és miből a
margarin? Milyen különbségeket tapasztalsz a vaj és a margarin között? Mi lehet ennek az oka?
(Pl. a margarin könnyebben, a vaj nehezebben kenhető válasz kapcsán fel lehet eleveníteni a korábban a tejzsírról tanultakat.) Ilyen és hasonló kérdésekkel „személyesebbé” lehet tenni a témakört, saját élményekhez tudják kötni a diákok.

1. ábra Vaj kontra margarin karikatúra

2. ábra Munkácsy Mihály: Köpülő aszszony c. festménye

Vajkészítés régen
A közismert festmény, Munkácsy Mihály: Köpülő asszony c. képének (2. ábra) kivetítésével fel lehet villantani, hogy hogyan történt régen a vajkészítés, a furcsa hangzású „köpülés” szó megismertetése. Egyben az általános műveltséget is fejlesztjük.
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A vaj összetétele
Az interaktív táblán eleve sok lehetséges élelmiszer összetevő van feltüntetve rendszerezetlenül.
Ezek közül nem mindegyik vaj összetevő. A tanulók feladata, hogy egyesével (vagy önként, vagy
a tanár felszólítására) a táblához kimenve egy komponenst, amelyik szerintük a vajban is megtalálható, a tábla egyik szélére húzzák. Ha esetleg olyan alkotórészt választ a tanuló, amely nem
fordul elő a vajban, meg lehet beszélni, hogy az miért nem lehet a vajban.
Amikor az összes vaj alkotórész a megfelelő helyén van, összegezni kell, és ekkor lehet hozzátenni pl. az egyes komponensek mennyiségét. Ez a tanár feladata.
Miből készül a vaj - a vajgyártás alap- és adalékanyagai
A tanórának ez a része egyfelől a korábbi ismeretek felidézésére épül. Korábban már tanultak a
diákok a tejszínről, a színtenyészetekről és a különböző típusú starter kultúrákról, konkrétan a vajkultúráról és azt alkotó baktérium törzsekről, valamint az adalékanyagokról. Ezeket az „emlékeket”
kell felfrissíteni, várhatóan rávezető kérdések segítségével.
Ezek után a tanár az új információkat prezentációval támogatott (Power Point, Prezi) előadás keretében mutatja be, magyarázza. A diakép lehetőség szerint minél „szikárabb” legyen, azaz csak
a leglényegesebb információkat tartalmazza vázlatpont-szerűen. Ne legyenek hosszú, összetett
mondatok, kellően nagy legyen a betűméret (minimum 24-es), az információ rendezetten jelenjen
meg (alá- és fölérendelés egyértelmű legyen). A dia ne legyen zsúfolt, így az információ elvész. A
tanuló csak „megrémül”, ha meglátja a teleírt diát, és eleve elzárkózik attól, hogy megpróbálja befogadni az anyagot.
A tejszín kezelése, előkészítése
Az előző altémakörhöz hasonlóan a korábbi tudás felidézésével lehet kezdeni ezt a témakört is. Itt
a tejszín átvételéről és minősítéséről, tárolásról, zsírbeállításról, hőkezelésről van szó, amelyek
már ismertnek tekinthetők. Előreláthatóan szintén a tanár által feltett kérdések szükségesek, hogy
mindaz a tudás előjöjjön, amire a továbbiakban hivatkozni, építeni lehet. Hogy ne mindig ugyanaz
a 2-3 tanuló válaszoljon, aki a többieknél aktívabb, szorgalmasabb vagy „stréberebb”, a tanárnak
meg kell szólítani azokat is, akik passzívabbak, félénkek, bizonytalanok a tudásukban. A helyes
válaszok elhangzásakor a tanár jelezze, hogy elégedett a tanulóval (bólintás, mosoly, szóbeli dicséret), emelje ki a pozitív elemeket, a továbbfejlesztő válaszmegoldásokat, a hibás válaszok esetén rávezető kérdésekkel segítsen.
Miután „közös nevezőre” jutott az osztály, a tanár az új információkat prezentációval támogatott
előadás keretében mutatja be. Magyarázattal egészíti az előadást, hogy kiderüljön az új anyag
specifikussága a korábbi általános ismeretekhez képest. Menet közben kérdésekkel célszerű
fenntartani a lankadó figyelmet, valamint meggyőződni arról, hogy a tanulók értik-e, amit a tanár
közölni akar, vagy esetleg teljesen másként értelmezik az elhangzottakat. A félreértések derüljenek ki azonnal, nehogy hibásan rögzüljön valamelyik információ.
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Zárás, összefoglalás
Az utolsó pár percben célszerű röviden összefoglalni az aznap elhangzottakat, és ha eddig nem is
jegyzeteltek a tanulók, legalább most papíron is rögzítsék a táblavázlat alapján.
A házi feladat egy későbbi tanóra anyagát készíti elő. Az ezen az órán kiadott házi feladatban a
tanulóknak vaj-csomagolásokat kell gyűjteniük akár úgy, hogy a boltban vásárolt vajak csomagolását gyűjtik össze (pl. kasírozott papír, műanyag tégely, különböző töltőtömeg szerinti stb.), vagy
az internetről szednek össze példákat, fotókat. Egyben nézzenek utána az alkalmazható csomagolóanyagoknak, és annak, hogy milyen követelményeknek kell ezeknek az anyagoknak megfelelniük, mi van feltüntetve a csomagoláson stb.. A házi feladat meghatározható egyéni munkaként
is, de csoportfeladatként is, vagy akár projektmunkaként is kiadható. Az utóbbi esetekben a részfeladatokat világosan meg kell határozni. A csoportoknak tanítási időn kívül kell összeülniük. A tanárnak előre jeleznie kell, hogy az értékelés osztályzat formájában lesz-e vagy valamilyen más jutalmat kapnak a csoportok a megfelelő színvonalú teljesítésért, pl. oklevelet, vagy más jelképes
jutalmat.
2. óra A vajgyártás technológiája
On-line quiz játék
A Kahoot egy ingyenes tanító játék, amely egyrészt a tanulók ráhangolására , motiválására , de
egyben ellenőrzésre is alkalmas. Az osztály összes diákja játssza, egyszerre és valós időben.
Természetesen ehhez az szükséges, hogy a tanárnak és minden egyes diáknak is legyen megfelelő eszköze (számítógép, okostelefon, tablet, notebook, laptop…), amelyen van internet hozzáférés, továbbá projektor, a kérdések kivetítéséhez, hogy az egész osztály láthassa azokat.
A játék „használati utasítása” a https://getkahoot.com/tutorials/Kahoot_Tutorials.pdf oldalon található, angol nyelven, de könnyen érthető és követhető azoknak is, akik nem annyira profik az angol nyelvben.
Először a tanárnak ahhoz, hogy el tudja készíteni a quiz-t, a https://getkahoot.com/ oldalon regisztrálnia kell (ingyenes). Az oldalra menve a „GET MY FREE ACCOUNT” gombra kattintva pár
egyszerű kérdésre kell válaszolni (your role: teacher; school or university; user name-et (felhasználó név) kell beírni; e-mail címet kell megadni és jelszót (password) választani). Ezután a
„CREATE ACCOUNT” gombra kattintva azonnal használhatja is a programot. Továbbra is a
https://getkahoot.com/ oldalon a megadott felhasználó névvel és jelszóval belépve (Sign in) kezdődhet a quiz összeállítása. (Nem csak quiz-t lehet készíteni a programmal.)
A „Quiz” ikonra kattintva először a játék címét kell megadni. Majd a „Go”-ra kattintva elkezdődhet
a kérdések hozzáadása. A kérdésekre 4 válasz lehetőséget írhatunk be, ezek közül a helyes választ a választ tartalmazó mező alatt lévő vörös „Incorrect” gombra klikkelve zöld színű, „Correct”
(helyes) válasznak jelöljük meg. Meg lehet adni a gondolkodási időt is, amit az egyes kérdések
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megválaszolására adunk, ami 5-120 másodperc között lehetséges. Kiválasztható továbbá, hogy
pontozza-e vagy sem a program a játékosokat. Érdemes a pontozást választani, mert így versenyszerű a játék. A program a pontozást a válasz helyessége és a válasz beérkezésének gyorsasága
alapján kalkulálja. A következő kérdés hozzáadásához a „+Add question” gombra kell klikkelni. Ha
az összes kérdést beírtuk és jeleztük, hogy melyik a helyes válasz, a „Done”-ra klikkelve fejezzük
be a feltöltést. Menetközben még egyéb lehetőségek is vannak, pl. fotó feltöltése, kérdések sorrendjének változtatása stb., ill. utólagosan is lehet szerkeszteni a kérdéseket, törölni, újat hozzáadni. Egy qiuz-ben 5-maximum 10 kérdést érdemes feltenni, hogy „pörgős” legyen, ne váljon
unalmassá és ne vegyen el sok időt az órából.
A játék maga úgy zajlik, hogy a tanár a https://getkahoot.com/ oldalon belépve a felső menüsorban a „My Kahoots” gombra klikkelve látja a saját maga által készített quiz-eket, és ezekből a quiz
címe melletti „Play” gombra klikkelve megnyitja azt, amelyikre az adott órán szüksége van. A
számítógépet projektorhoz kell csatlakoztatni, hogy mindenki lássa a felületet. A „Launch” gombot
választva a megnyíló felületen megjelenik egy 5 vagy 6 számjegyből álló szám, ez a „Game-pin”,
a játék azonosító száma. Ekkor tudnak a tanulók, azaz a játékosok csatlakozni a quiz-hez.
A tanulóknak a saját eszközükön a https://kahoot.it oldalra kell menniük, ahol egy mező jelenik
meg. Ez a „Game pin”, ide írják be az előzőekben generált megfelelő számot, ezután az „Enter”
gombra klikkelve egy másik mezőben pedig egy „becenevet” (Nickname) ír be magának minden
játékos. A képernyőn látszik, hogy hányan csatlakoznak a játékhoz. Ha mindenkinek sikerült csatlakozni, akkor a tanár a „Start now” gombra klikkelve elindítja az első kérdést, amely a lehetséges
válaszokkal együtt megjelenik a vetítővásznon. A saját eszközükön ezután kattintással vagy érintéssel választják ki a játékosok a szerintük helyes választ. Ha be volt állítva, hogy hány másodperc gondolkodási idő jut a kérdésekre, látják a visszaszámlálást is. Ha letelt az idő, megjelenik,
hogy melyik választ hányan választották (név nélkül) és melyik válasz volt a helyes. Ha a tanár
úgy gondolja, az egyes kérdések után meg lehet beszélni, hogy miért az a válasz volt jó, amelyik,
ill. a másik válaszok miért nem helyesek. A tanár következő klikkelésére az első 5 „helyezett” játékos sorrendje „becenevével” és addigi pontszámával megjelenik, a további játékosok sorrendje
nem látható. A tanár indítja a következő kérdést stb., amíg a quiz végére nem ér a játék. Itt is lehet
az első 5 tanulót jutalmazni. Ha a tanár vagy akár a diákok kíváncsiak a teljes sorrendre, az is letölthető Excel formátumban a játék teljes statisztikájával együtt.
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3. ábra Az on-line quiz szerkesztő felülete - példa

4. ábra Az on-line quiz felülete játék közben - példa
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Ha a tanulóknak tetszik a játék, javasolni lehet, hogy ők is készítsenek hasonló kérdéssorokat. A
legjobb kérdéssorok összeállítóit ismét jutalmazni lehet, vagy a tanulók egymás kérdéssorait véleményezhetik, „osztályozhatják”.
Tejszín érlelés (szemléltetéssel)
A fizikailag ill. biológiailag érlelt tejszínek közötti különbségek bemutatására a szemléltetéshez a
tanárnak előre el kell készítenie a tejszíneket. Egy 20 fős osztálynál 1-1 liter tejszín elég. A fizikai
érlelésnél a tejszínt hűtőszekrényben 6-10 órán keresztül kell tárolni. A biológiailag érlelt tejszínnél
1 liter tejszínhez 1 pohár élőflórás tejföl hozzáadása és alapos elkeverése után a tejszínt 8-10 óra
hosszat kb. 20 °C-on kell tartani, majd a tejszínt kb. 10 °C-os hűtőben még 6-10 órán keresztül
kell érlelni. Az órán a tanulók 2 db. kis műanyag kóstolópoharat kapnak, az egyikből a fizikailag, a
másikból a biológiailag érlelt tejszínt tudják kóstolni. Közben a tanár kérdései alapján megfogalmazzák a két tejszín közötti különbségeket, pl. szín, illat, íz, állomány (hígabb, sűrűbben folyó).
A szakaszos vajgyártás folyamata
A szakaszos vajgyártás folyamatát rövid filmen vagy más oktató filmen lehet bemutatni (pl.
http://www.youtube.com/watch?v=qwb2uZLSLhw). Az előző link-en található film 5 perc időtartamú,

de

mivel

angol

nyelvű,

szükség

van

a

film

alatt

a

tanár

magyarázatára.

A film megtekintése előtt fel kell hívni a tanulók figyelmét, hogy utána a vajgyártás folyamatábráját
közösen fogják összeállítani a film alapján, így különösen figyeljenek a műveletekre, azok sorrendjére.
A film után ennek megfelelően a tanulók állítják össze az interaktív táblán a folyamatábrát és - a
tanár segítségével - az egyes műveletekhez tartozó paramétereket.

5.4. Gyakorlat óravázlata

A gyakorlat helyszíne az iskola tanüzeme és/vagy laboratóriuma. A gyakorlat itt leírt módon való
kivitelezése abban az esetben ajánlott, ha nincs a gyakorló üzemben köpülő berendezés.
A gyakorlat célja, hogy a tanulók lássák a két különböző érlelési móddal készült tejszínekből gyártott vajak közötti különbséget, megtapasztalják a köpülés sebességének és a köpülő belső felület
nagyságának hatását a kihozatalra, a vaj összetételére, fizikai, kémiai tulajdonságaira (laboratóriumi gyakorlat keretében fogják vizsgálni).
Az előre érlelt tejszíneket (biológiailag és fizikailag érlelt) a gyakorlatvezető kiosztja a befőttes
üvegekbe. Mindegyik tanuló azonos mennyiségű (tömegmérés kell) tejszínt kap úgy, hogy a befőttes üvege kb. félig legyen tele. A tanulók fele fizikailag, a másik fele biológiailag érlelt tejszínnel
dolgozik.
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A köpülés sebességének hatását úgy lehet „beállítani”, hogy mind a fizikai, mind a biológiai érlelésű tejszínt kapott csoportot tovább felezzük úgy, hogy két különböző ritmusra rázzák a tanulók a
befőttes üvegeket. Vagy metronómmal lehet a ritmust megadni, vagy két különböző ritmusú zenét
hallgassanak a tanulók (pl. MP3 lejátszójukon, okostelefonjukon stb.) fülessel. A két különböző
ütemű számot közös megegyezéssel lehet kiválasztani. (Bár lehet, hogy nagyon eltérő a diákok
ízlése a zenéket illetően, és nem tudnak megállapodni…).
A köpülő belső felületének nagyságát pedig úgy lehet változtatni, hogy lesznek olyan befőttes
üvegek, amelyekbe gumilabdát is teszünk a köpülés alatt, így javítva a köpülés hatékonyságát.
Így tehát 8 különböző csoportot tudunk kialakítani.
1. táblázat Csoportok kialakítása a különböző vajkészítési körülmények szerint
Érlelés módja

Ritmus

Gumilabda

Csoportok

van/nincs

száma



1



2



3



4



5



6



7



8

1x
Fizikai érlelésű tejszín
2x

1x
Biológiai érlelésű tejszín
2x

Ennek a módszernek az az előnye, hogy a tanulók az üvegen át látják a köpülés közben bekövetkező változásokat, fázisokat – habképződést, habösszeesést, mikroszkópikus méretű vajrögök kialakulását, makroszkópikus méretű vajrögök keletkezését (pattogatott kukorica-szerű forma), és
az író kiválását.
A tanulóknak mérni kell az időt, ami az író és a zsírfázis (vaj) elkülönüléséig eltelt az ő mintájukban. A táblán előre felrajzolt táblázatba beírják a mért időket. A gyakorlatvezető irányításával
megbeszélik, hogy a különböző vajkészítési körülmények hogyan hatottak a köpülés időtartamára.
2. táblázat A táblán kitöltendő táblázat (minta)
minta
sorszáma

köpülés
időtartama
(perc)

kihozatal
(g/100 g
tejszín)

pH

savfok
(°SH)

zsírtartalom
(%)

nedvességtartalom
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
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Ezután leszűrik az írót egy főzőpohárba, majd megmérik a tömegét.
A vajból kimossák a maradék írót úgy, hogy hideg csapvizet töltenek a befőttes üvegbe, újra rázzák, majd leöntik a vizet addig ismételgetve ezt, amíg a mosóvíz szinte víztiszta nem marad. Ezután a vajat gyúrják. Lehet pl. vágódeszkán nedves faspatulával nyomkodva vagy háztartási keverőgéppel végezni a gyúrást.
A gyúrás után megmérik a keletkezett vaj tömegét is. A kiinduló tejszín mennyiségéből és a viszszamért író- és vajmennyiségből kihozatalt tudnak számolni. A táblán lévő táblázatba beírják a különböző módon készült vajak kihozatali értékeit is. Ennek alapján megbeszélik, hogy melyik tényező – érlelés, ritmus, nagyobb felület – hatott-e, ill. hogyan hatott a kihozatalra.
A tanulók saját vajmintáikat a továbbiakban minősítik. Laboratóriumi gyakorlat keretében megmérik a különböző vajak pH-ját/savfokát, nedvességtartalmát, zsírtartalmát, a vízeloszlást a vajban
az előírt módszerek szerint. Ezeket az adatokat is beírják a táblázatba. A gyakorlatvezetővel közösen megbeszélik, értékelik a vajkészítési módok hatását a késztermékre, amelyet írásban is
rögzítenek.
A tanulók a gyakorlatról jegyzőkönyvet készítenek, melyet előre meghatározott határidőre be kell
adniuk.
Ha a maradék vaj mintákat hűtőszekrényben tárolják, a következő gyakorlaton el lehet végezni az
előírás szerinti érzékszervi vizsgálatot.
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6. Zöldség- és gyümölcs feldolgozási technológiákhoz tartozó tematikus terv-részlet és óravázlat, magyarázattal

Készítette: Stégerné Dr. Máté Mónika
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6.1. Példa tematikus terv-részlet – Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
Tantárgy: Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
A tanulási-tanítási egység témája: Szűrt, derített gyümölcslé és sűrítmény előállítása. Gyümölcslé kategóriák.
A tanulási-tanítási egység cél és feladatrendszere: A szűrt, derített gyümölcslé és sűrítmény előállítás elméleti alapjainak, műveleteinek megismerése. A
műveletek közötti összefüggések feltárása. Megfelelő higiéniai szemlélet kialakítása. A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra, ismerjék fel a műveleti összefüggéseket.
Tantárgyi kapcsolatok: Szakmai gépek, technológia gyakorlat, biológia
Osztály: 9. évfolyam
Témakör

Szűrt, derített
gyümölcslé és
sűrítmény
előállítása.
Gyümölcslé
kategóriák.

Óra

Didaktikai feladat

1-20

Ismeretszerzés

Figyelem felkeltése,
tanulási célok kitűzése, új ismeretek elsajátítása, fogalomalkotás, ismeretek rögzítése.

Feldolgozásra kerülő konkrét tananyag

1.Gyümölcslé- és sűrítmény
gyártás nyersanyagi (fajok,
fajták, beltartalom, nyersanyaggal szembeni követelmények)
2. Gyümölcslé- és sűrítmény
gyártás elsődleges lépései,
műveletei
3. Gyümölcslé- és sűrítmény
gyártás befejező lépései, tartósítás
4. Gyümölcslé késztermékek
előállítása sűrítményből, gyümölcslé kategóriák. Késztermék minősítés

Módszerek, munkaformák, szemléltető eszközök

Fejlesztési területek

Megjegyzés

Frontális munkaforma

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása,

Csoportmunka

rendszerben való gondolkodás.

A szakmai gyakorlaton
tapasztaltak összekapcsolása az elméleti
tananyaggal. Korábbi
ismeretek beépítése,
szintetizálása az új
ismeretekkel.

Egyéni munka

Szakmai ismeretek fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus szemlélet kialakítása.
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A feldolgozásra kerülő konkrét tananyag részletes kidolgozása

1.Gyümölcslé- és sűrítmény gyártás nyersanyagi (fajok, fajták,
beltartalom, nyersanyaggal szembeni követelmények)

1-5

Ismeretszerzés
Nyersanyagok:
Figyelem felkeltése,  fogalmak tisztázása
tanulási célok kitű(gyümölcs, faj, fajta)
zése, új ismeretek
 mérsékelt és trópusi égöv
elsajátítása, fogagyümölcsei
lomalkotás, ismeretek rögzítése.
Beltartalom:
 fontosabb összetevők
(szénhidrátok, cukrok, vitaminok, ásványi anyagok, egyéb antioxidatív
anyagok ismertetése)
 fizikai, kémiai, mikrobiológiai igények a nyersanyaggal szemben

2. Gyümölcslé- és sűrítmény gyártás elsődleges
lépései, műveletei

6-10

Ismeretszerzés
Nyersanyag átvétele:
Figyelem felkeltése,
 minősítés célja, módszetanulási célok kitűrei
zése, új ismeretek
elsajátítása, fogalomalkotás, ismere- Válogatás:
 célja, módszerei, berentek rögzítése
dezései
Mosás:
 célja, berendezései,
 mosóvíz és a nyersanyag
kapcsolata,
 mosóvízzel szembeni követelmények

Frontális munkaforma:
Tanár-tanuló
interaktivitás.
Új ismeret feldolgozás előadással.
Ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések
feltétele.
Egyéni munka:
Információk önálló rendszerezése

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása.
Rendszerben való gondolkodás.
Szakmai ismeretek fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus szemlélet kialakítása.

Frontális munkaforma: Tanártanuló interaktivitás.
Új ismeret feldolgozás előadással.
Ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések
feltétele.
Csoportmunka:
Feladattal vezetett csoportos
foglalkozás.
Egyéni munka:
Információk önálló rendszerezése

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása.
Rendszerben való gondolkodás.
Szakmai ismeretek fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus szemlélet kialakítása.
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Aprítás:
 célja, módszerei, berendezései
Zúzalékkezelés:
 célja, módszerei,
 melegítés, enzimkezelés
módszerei,
 pektin felépítése, bontásának módszerei enzimekkel
Préselés:
 célja, módszerei, berendezések
 szakaszos és folyamatos
üzemű prések
 lékihozatal fogalma, számításának módja, présgörbék
3. Gyümölcslé- és sűrítmény gyártás befejező
lépései, tartósítás

1115

Ismeretszerzés
Préslé tisztítása:
Figyelem felkeltése,
 enzimes kezelés célja
tanulási célok kitűprésleveknél,
zése, új ismeretek
 derítés módszere, derítőelsajátítása, fogaanyagok fogalma, típusai,
lomalkotás, ismerehatásmechanizmusuk,
tek rögzítése
 szűrés célja, módszerei,
berendezései, hatásuk a
lé minőségére
Bepárlás:
 célja, módszerei, berendezései
 bepárlás előnyei, a lejátszódó pozitív és negatív

Frontális munkaforma: Tanártanuló interaktivitás.
Új ismeret feldolgozás előadással.
Ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések
feltétele.
Csoportmunka:
Feladattal vezetett csoportos
foglalkozás.
Egyéni munka:

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása.
Rendszerben való gondolkodás.
Szakmai ismeretek fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése
Higiénikus szemlélet kialakítása.

A szakmai gyakorlaton tapasztaltak öszszekapcsolása az
elméleti tananyaggal.

111

hatású folyamatok csopor- Információk önáltosítása, magyarázata
ló rendszerezése
 sűrítmények csomagolása, tárolása.
4. Gyümölcslékésztermékek előállítása sűrítményből, gyümölcslé
kategóriák. Késztermék
minősítés

1620

Sűrítmények további felhasználása:

Frontális munkaforma: Tanár késztermék összeállítása tanuló interaktivitás.
légyártás lépései,
 hagyományos és korszerű Új ismeret feldolgozás előadással.
töltési, zárási, tartósítási
rendszerek (aszeptikus el- Ismeretek rögzítése céljából irájárás)
nyított kérdések
feltétele.
Csoportmunka:
Gyümölcslé kategóriák, terFeladattal vezemékösszetétel:
tett csoportos
 lé, nektár, üdítőital fogalfoglalkozás.
ma, összetevőik
 az egyes kategóriák jogi Egyéni munka:
szabályozása, megenge- Információk önálló rendszerezése
dett egyéb anyagok felhasználhatósága
 receptúrák kiszámolása,

Gyakorlatias szemlélet
kialakítása.
Rendszerben való gondolkodás.
Szakmai ismeretek fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése
Higiénikus szemlélet kialakítása.

A szakmai gyakorlaton tapasztaltak öszszekapcsolása az
elméleti tananyaggal.

Késztermékek minősítése:
 beltartalmi jellemzők,
 érzékszervi tulajdonságok
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6.2. Példa: Óravázlat – Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
Tantárgy: Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
Az óra témája: 4. Gyümölcslé késztermékek előállítása sűrítményből, gyümölcslé kategóriák. Késztermék minősítés
Az óra cél- és feladatrendszere: A gyümölcslé kategóriák megismerése, jogi szabályozásuk elsajátítása. A sűrítményből történő légyártás lépéseinek, berendezéseinek, technológiai paramétereinek megismerése. A hagyományos és korszerű tartósítási technológiák elsajátítása. Késztermékek típusai, tulajdonságai, vizsgálata. A gyártástechnológiák élelmiszerbiztonsági aspektusai.
A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra,
ismerjék fel a műveleti összefüggéseket.
Tantárgyi kapcsolatok: Szakmai gépek, technológia gyakorlat, biológia
Osztály: 9. évfolyam
Az óra menete, tartalma

Didaktikai feladat

Üdvözlés, jelentés, adminisztráció

Szervezés

A gyümölcslé- és sűrítmény előállításának fontosabb lépései

Ismétlés
Ráhangolódás

Munkaforma, módszer

Megbeszélés
Irányított kérdések:
 technológiai lépések sorrendje,
 azok célja

Felhasznált eszközök

Megjegyzés

Tanulók jegyzetei, tanári
prezentáció (ppt, projektor)

Az előző órai tananyag ismétlése a
tanulók jegyzetei
alapján.

A sűrítményből történő légyártás tananyagrész
feldolgozásának megkezdése, óravázlat ismertetése, elméleti és gyakorlati faladatok rögzítése

Célkitűzés

Előadás
Megbeszélés

Tanári prezentáció (ppt,
projektor)

feladat
Közvélemény kutatás

Motiváció

Frontális osztálymunka
irányított kérések,
diákok a táblánál rögzítik a
társaik által mondottakat

ppt, projektor, tábla (esetleg interaktív tábla)

Feladat
FF (Fruit-Fogalomtérkép) rajzolása

motiváció

csoportmunka, jegyzetelés

ppt, projektor, tábla (esetleg interaktív tábla)
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A Tematikus terv-részletben szereplő alcímek ismertetése, kidolgozása
Sűrítmények további felhasználása
Késztermék összeállítása, légyártás lépései
I. Feladat
Folyamatábra készítés
A technológia lépéseinek, berendezéseinek ismertetése:
 sűrítmény-tároló zsákok felbontása, a félkésztermékek
minőségellenőrzése, technológiai paraméterek (ref%,
sav) mérése
 a mért adatok alapján a receptúra kiszámolása
 az összetevők receptúra szerinti pontos kimérése
 a víz és a cukor felmelegítése, szirup főzése
 a gyümölcslé hozzáadása, melegítés
 sav hozzáadása/italok esetében egyéb anyagok hozzáadása
 késztermék paramétereinek (re%, sav, hőmérséklet) ellenőrzése
 töltés, zárás, hőkezelés

Célkitűzés,

Megbeszélés,

Tanári prezentáció (ppt, projektor)

Motiváció,

Irányított kérdések,

film

Új ismeret feldolgozása,

Frontális osztálymunka

internet

Megszilárdítás

tábla (esetleg interaktív tábla)

Hagyományos és korszerű töltési, zárási, tartósítási rendszerek ismertetése
Hőkezeléses tartósítás fogalmának ismétlése, mikrobiológiai
ismeretek felelevenítése.
Gyümölcslevek mikrobiológiája, fő romlást okozó mikroorganizmusainak ismertetése.
Hagyományos rendszer:
 töltés, zárás, hőkezelés módszerének ismertetése
 térfogatra és szintre töltő berendezések működése
 pasztőrkádak, pasztőralagutak működése
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Korszerű aszeptikus töltési technológia:
 az aszeptika elméleti alapjainak ismertetése
 Tetra Pak és Combibloc eljárások összehasonlítása
 aszeptikus csomagolások felépítése
II. feladat: Szedd darabjaira!
III. feladat: Filmnézés
Gyümölcslé kategóriák, termékösszetétel
Lé, nektár, üdítőital fogalma, összetevőik.




lé, juice, must fogalma
nektár fogalma
ital, üdítőital fogalma

Új ismeret feldolgozása,

Megbeszélés,

Tanári prezentáció (ppt, projektor)

Megszilárdítás

Irányított kérdések,

film

Frontális osztálymunka

internet
tábla (esetleg interaktív tábla)

Az egyes kategóriák jogi szabályozása, megengedett egyéb
anyagok felhasználhatósága.
Jogi szabályozás, Európai Uniós rendelet ismertetése, ez alapján
az egyes termékekben megengedhető hozzáadott anyagok ismertetése.
Az egyes kategóriákhoz adható adalékanyagok ismertetése,
technológiai szerepük részletes tárgyalása.
VI. feladat: gyakorlati óra
Receptúrák kiszámolása
A diákok megadott adatok alapján kiszámolják egy gyümölcsnektár és egy gyümölcsital receptúráját (a rendelkezésre álló adatok:
a gyümölcssűrítmény vízoldható szárazanyag-tartalma/refrakció
és savtartalma)

Új ismeret feldolgozása

Irányított csoportmunka Tanulók jegyzetei

Fogalomalkotás

A vízoldható szárazanyag tartalom és savtartalom fogalma, szerepük a késztermék minőségében.
A fogalmak tisztázása után tanári irányítással elvégzik a számí-
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tást.
A rendelkezésre álló receptúra alapján a gyakorlaton elkészítik a
termékeket.
Késztermékek minősítése
 beltartalmi jellemzők,
A gyakorlati órán elkészített gyümölcslevek, nektárok, italok
refrakció értékének ellenőrzése, sav-tartalmának meghatározása, spektrofotométerrel vagy egyszerű színmérő készülékkel a szín jellemzők mérése összehasonlítás céljából.

Motiváció,

Irányított csoportmunka Tanulók jegyzetei

Új ismeret feldolgozása,
Megszilárdítás

 érzékszervi tulajdonságok,
A diákok által elkészített minták egy egyszerű érzékszervi bírálaton esnek át. Ennek során a gyakorlatvezető tanár kódokkal látja el a mintákat és így kerülnek a diákok elő. A legfontosabb tulajdonságok, pl. szín, illat, íz, külső megjelenés alapján
pontozzák vagy sorrendbe rakják a mintákat. Végül az eredményeket összesítik és kihirdetik a győztes mintát.
Problémafeltárás:
A többi minta esetében röviden átbeszélik, hogy miért nem találták megfelelőnek, felhívják a figyelmet a termékek elkészítésének buktatóira. Megbeszélik, hogy miért lett a minta túl
savas vagy túl édes, esetleg éppen jellegtelen. A mintakészítés buktatóiról összefoglalót készítenek.
VII.

feladat Fogalomtérkép kiegészítése.

Rendszerezés, Rögzítés, Frontális osztálymunka, Tanulók jegyzetei
Megszilárdítás

Irányított kérdések

Házi feladat ismertetése
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6.3. A tematikus tervben szereplő feladatok leírásai

I.
feladat
Közvélemény kutatás

A feladat célja:
A diákok figyelmének felkeltése a téma iránt, bevonva őket az órai munkába.

Módszer:
A diákok érdeklődése felkelthető olyan formában is, ha saját tapasztalataikat, szokásaikat mondhatják
el a témával kapcsolatban és vethetik össze a társaikéval.
Ennek megfelelően az oktató elsőként gyors felmérést készít az osztályban tanulók között.
Első kérdés: ki milyen folyadékot, ital fogyaszt a legszívesebben vagy leggyakrabban?
Természetesen a válaszok igen szerteágazóak lehetnek, pl. csapvíz, ásványvíz, energiaital, kóla,
gyümölcslé, stb. A diákok egyenként válaszolnak és közben egy-egy tanuló a táblánál rögzíti a válaszokat. Az adatokat összesítik és azokból egyszerű módszerrel oszlopdiagramot készítenek közösen
számítógép és projektor segítségével. Ennek során a tanulók figyelemmel kísérik a folyamatot, az
ábrát készítőt segítik az adatok csökkenő sorrendbe helyezésével. Így aktívan részt tudnak venni a
munkában, hiszen mindenki a saját egyéni véleményével járult hozzá a feladat sikeres teljesítéséhez.
Ezt követően elemzik az elkészített ábrát, pl.



hányszor többen fogyasztanak energiaitalt, mint gyümölcslevet, vagy
számoljuk ki az egyes italtípusok százalékos eloszlását,

Az elemzés a tanár által irányított kérdések formájában történik.

Lehetséges megoldás:
Az osztály folyadék fogyasztásának megoszlása
10
9
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7

7

fő
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5
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3
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energiatolok

kóla

üdítőitalok

gyümölcslevek

ásványvíz

csapvíz
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Második kérdés: feltételezzük, hogy mindenki fogyasztott már valamilyen gyümölcslevet. Kérdezzük
meg a tanulókat, hogy melyik a kedvenc ízük.
Az előzőekhez hasonlóan rögzítse egy tanuló az adatokat és készítsünk ebből kördiagramot,
elemezzük az adatokat az előzőek szerint.
Lehetséges megoldás:

Az osztály gyümölcslé fogyasztásának megoszlása ízek szerint
10%
10%
37%
10%

33%

narancs

alma

őszibarack

ananász

egyéb

Eredmény:






motiváltabbá vállnak a tanulók a téma iránt, ha saját maguk készítik az ábrát, a saját adataik
felhasználásával,
egyszerű ábra elkészítésére alkalmasak lesznek,
jártasságot szereznek az ábrák értelmezésében,
egyszerű százalékszámítást tudnak megoldani,
könnyebbé válik az adatok értelmezése.

II.
Feladat
FF (Fruit-Fogalomtérkép) rajzolása

A feladat célja:
A tananyaghoz kapcsolódó kifejezések, szavak, fogalmak összegyűjtése.

Módszer:
A tanár megkérdezi a tanulókat, hogy a gyümölcslevekkel kapcsolatban milyen szavak, kifejezések
jutnak az eszükbe?
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Egy tanuló kimegy a táblához és középre felírja a „gyümölcslevek” kifejezést. Ezt követően a tanulók
által bemondott szavakat feljegyzi a táblára. Az egymáshoz kötődő kifejezéseket a tanár irányításával
kapcsolják össze.
A tanulók a füzetükbe folyamatosan készítik a táblán lévő fogalomtérképet. Ezt az óra végéig fent
hagyjuk a táblán, időről-időre visszatérünk és a megtanult újabb kifejezéseket rögzítjük.
Természetes, ha az óra elején a diákok általános szavakat mondanak a mindennapi életből (lásd.
lehetséges megoldás ábrája), ami nem probléma, hiszen az órán tanultakkal a végén kiegészítik, így
ők maguk is részesei lehetnek a szakmai fejlődésnek.
Lehetséges megoldás:

Eredmény:




kulcsszavak megadásával könnyebbé válik az új ismeretanyag elsajátítása,
mivel a tanulók saját maguk készítik az ábrát, közben jobban rögzül az ismeret,
az órai folyamatos kiegészítéssel többször visszatérnek az ábrához, ami segíti a rögzítést.

III.
Feladat
Folyamatábra rajzolása

A feladat célja:





a technológiai folyamat teljes feltérképezése, a folyamat követése,
a lépések logikai sorrendjének megrajzolása, vizuális szemléltetése,
az egyes lépések céljának magyarázata,
az egyes lépések bemeneti és kimeneti anyagainak rögzítése.

Módszer:
A feladat során kapjon hangsúlyt a hallgató saját, egyéni munkája. A folyamatábrát a tanár rajzolja a
táblára (hagyományos vagy interaktív), közben a tanulók ugyanezt készítik el a saját füzetükbe.
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A fontosabb lépéseket, a bemenő- és kimenő anyagokat jelölhetik más-más színnel (a diákok
egyénileg döntik el). Fontos, hogy a tanulók saját maguk készítsék el az ábrát, ezzel is segítve az új
ismeret rögzítését. Az óra során bármilyen, számukra fontos információt a saját ábrájukon jegyzetelhetnek. Ennek segítségével a saját maguk tanulási stílusának megfelelő háttéranyagot tudnak elkészíteni.

.
Forrás: http://iskola.okostabla.hu/interaktiveszkozok/hirek-az-interaktiv-tabla-vilagabol/96-mierthasznaljuk-az-interaktiv-tablat
A hangsúly azon van, hogy a tanuló ne egy kivetített ábrát nézzen egész órán, hanem maga is
dolgozzon és érezze annak fontosságát, hogy amit leír, lerajzol, azt saját maga számára készíti.
Az óra végén a tanár a legjobbnak, leginformatívabbnak ítélt munkát jutalmazhatja is, így a tanuló motiválttá válik a hasznos munkavégzésre.
Lehetséges megoldás (egy bemeneti-kimeneti példával):

Eredmény:





könnyebb áttekinthetőség,
fő lépések egymás utáni sorrendje jól elsajátítható,
könnyebben tanulható a folyamat,
saját munkavégzéssel könnyebb az új ismeret rögzítése.
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IV. feladat:
Szedd darabjaira!

A feladat célja:





az aszeptikus csomagolóanyagok megismerése,
a csomagolás rétegeinek szemléltetése a gyakorlatban,
az egyes rétegek funkcióinak megismerése,
kézzel fogható közelségbe hozni az aszeptikus csomagolást.

Módszer:
A feladat során aszeptikus, pl. gyümölcsleves vagy tejes csomagolóanyagokat fognak kezükbe a diákok. Ollóval történő szétvágás után megpróbálják az egyes rétegeket (műanyag, papír, alumínium)
óvatosan szétfejteni.
Az aszeptikus csomagolóanyag rétegenkénti bemutatásáról, az egyes rétegek szétszedéséről egyszerű laboratóriumi körülmények között rövid oktatófilm található az alábbi Youtube linken:
http://www.iksznet.hu/index.php?article_id=253

A rövid film megtekintése tanári magyarázattal javasolt.
Az egyes rétegek szemléltetése ppt prezentáció segítségével is magyarázható.

Forrás: http://zoldfu.blog.hu/2013/05/08/az_italos_karton_doboz_alias_tetra_pak
Eredmény:




a diák kezébe vette a csomagolást, lehetőség szerint szétszedte, szétfejtette, így maradandóbb tudás érhető el, mint egy egyszerű ppt vetítéssel,
jobban rögzülnek a csomagolás rétegei,
könnyebben érti meg az egyes rétegek funkcióit.
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V.
feladat
Filmnézés

A teljes gyümölcslé előállítási és töltési folyamatra oktatófilmek találhatók a YouTube-n, melyeket
tanári irányítással javasolt megtekinteni.

YouTube videók:
https://www.youtube.com/watch?v=cYTosKb_oO4
https://www.youtube.com/watch?v=mGoQznpCsM4
https://www.youtube.com/watch?v=Y28Vlz-U8Xs
https://www.youtube.com/watch?v=8yDhdbqSKBs
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VI.
feladat
Gyakorlati óra

A feladat célja:
Gyümölcslé, nektár és ital készítése tanüzemi órák keretein belül, így az elméletben megtanultak
könnyebben rögzíthetőek a gyakorlatban is.

Módszer:
A 12 fő diákot 3 db 4 fős csoportba osztjuk be figyelembe véve azt, hogy mindegyik csoportba kerüljön
gyengébb és jobb képességű diák is, a csoportoknak nevet (A., B., C. csoport; vagy lé, nektár, ital
csoport), vagy számot (1., 2., 3. csoport) adunk.
Mindegyik csoport a rá kiosztott feladatot végzi el

Rendelkezésre áll: almasűrítmény, cukor, citromsav, citromlé, almaroma, színezék, víz

A gyakorlat menete:





tanári irányítással kiszámítják egy 100%-os almalé, egy 50%-os nektár és egy 20%-os almaital receptúráját (természetesen mindegyik kategória esetében figyelembe véve a rendeletileg
engedélyezett összetevőket)
miután a gyakorlatot vezető tanár ellenőrzi a számításokat, a diákok nekilátnak a gyakorlati
útmutató alapján a termékek elkészítéséhez és értékeléséhez:
o kimérik az összetevőket
o visszahígítják az eredeti szárazanyag tartalomra a sűrítményt
o a megadott technológiai sor szerint elkészítik a termékeket
o a késztermékeket minősítik vízoldható szárazanyag-tartalom, savtartalom, színértékek, tisztaság alapján, melyeket műszeresen mérjük
o a késztermékeket egyszerű érzékszervi vizsgálatnak is alávetjük, mely során előre
megadott skálán értékeljük azok színét, illatát, ízét, tisztaságát, majd ezekből összes
pontszámot számolunk
o az érzékszervi jellemzők alapján sorrendet állítunk fel a minták között
o az elkészített mintákat a tanár kódolhatja is, így a diákok úgy minősítik azokat érzékszervileg, hogy nem tudják, melyik minta melyik csoporthoz tartozik
egyszerű számításokat végzünk,
o pl. ismert mennyiségű nektár elkészítéséhez mennyi cukor szükséges,
o ismerve a cukor beszerzési árát kiszámoljuk, hogy mennyi az édesítőanyag árigénye
1 liter késztermék esetében
o ismert mennyiségű nektár elkészítését követően kiszámoljuk hány db 220 ml-es üveg
szükséges a minták letöltéséhez
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VII. feladat
Fogalomtérkép kiegészítése

Az óra elején felvázolt (nagyrészt általános ismereteket tartalmazó) fogalomtérképre visszatérünk és
kiegészítjük (esetleg más színű krétával). Az elméleti és gyakorlati órán megszerzett tudást mérnöki
szakszavakkal egészítjük ki, megkeressük a kapcsolatot az óra elején felvázolt fogalmakkal.
Ennek segítségével a teljes új tananyag rögzítésre kerül.
Lehetséges megoldás:
(Az ábrán, az óra elején felírt, nagyrészt általános szavak halvány színnel lettek jelölve. Az új ismeretek, melyekkel az órai munka után az ábrát kiegészítjük, sötét színűek. Az ábrán néhány lehetséges
válasz látható.)

Házi feladat: számítsuk ki a gyakorlati órán elkészített minták %-os összetételét és készítsük el az azt
bemutató ábrát!
Példa:
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7. BORÁSZATI TECHNOLÓGIA SZŐLÉSZ-BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Készítette: Török Zita
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7.1. A borászat jellemzése, sajátosságai

A borászatnak mindig is különleges helyzete volt az élelmiszeriparokon belül. Ez annak köszönhető, hogy a bor nemcsak egy, az élvezeti cikkek, élelmiszerek sorában, hanem ősidőktől kezdve
kultúránk szerves része. Költőket, írókat, festőket, zeneszerzőket, filozófusokat ihletett nagyszerű
művek alkotására ez az „szakrális” ital.
A borászat komplexitását mutatja, hogy szorosan kapcsolódik a nemzetgazdasághoz, ezen
belül az agráriumhoz, az turizmushoz, a gasztronómiához.
A középfokú borászati szakképzést 2014-ben újították meg, amikor bevezetésre került a duális képzési rendszer. Ez a gyakorlatorientált oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a diákok 3 éven belül
szakmához jussanak. A középfokú szakmai oktatást (szakiskolai, technikusi) felmenő rendszerben
egy egységben kell kezelni a felsőfokú képzésekkel (BSc, MSc). Ennek megfelelően kell kialakítani a
borász életpálya modellt. Ez a képzési szerkezet mintául szolgálhat a vidékfejlesztés, agrároktatás
területén más szakmáknak is.
A szakma egyedi jellegéből és a magas fokú technikai, műszaki, infrastrukturális, területi igényből
adódóan elkerülhetetlen a szakmai koncentráció. Ennél a szakterületnél kiemelten kell kezelni a vendéglátás, a borturizmus, a bormarketing témakört is.

7.2. . Borászati termékek

A diákok 5 termékkategóriával ismerkednek meg. A csendes borokon belül a fehér, rozé és
vörösborral, a szénsavas borokon belül a pezsgővel, habzó- és gyöngyöző borokkal, a különleges
borok kategóriájába tartozó természetes csemegeborokkal és élesztőhártya alatt érlelt borokkal (portói,
sherry borok), a fűszerezett borokkal és a borpárlatokkal.
Az elsajátítandó tananyag felöleli a teljes borászati technológiát, a borászati gépeket és a
borászati analitikai vizsgálatokat mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.
Terjedelmi korlátok miatt a jelen szakmódszertani füzetben a szakiskolai képzésre helyezem a
hangsúlyt, kiragadva a borászati technológiából a borok érésének szabályozását, ezen belül is a tárolóedények szerepének témakörét.

7.3. . A borászat szakmai követelménymodul tantárgyai, a tantárgyak tanítási célja

A tantárgycsoport négy részből áll: a borászati technológia elméletből, gyakorlatból, a borászati
gépek és az alapmérések, vizsgálatok gyakorlatból. A szakmai követelménymodulhoz adott leírás
pontosan tartalmazza a kapcsolódó célokat. Ezek a következőek:


Borászati technológia elmélet:

A végzett szakember a szőlészet területén ismerje a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes
feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A
borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában legyen a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen
szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.
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Borászati gyakorlat:

Olyan borász szakemberek képzése, akik a borászati üzemekben, családi vállalkozásokban, kisebb üzemekben az ott alkalmazott gépekkel és berendezésekkel a technológia által megkövetelt
beavatkozásokat el tudják végezni, a szőlőfeldolgozást, mustkezelést, erjesztést és a bor kezelését
önállóan ellátni. Képesek részt venni a borok (italok) palackozásában a higiéniai és esztétikai szempontok figyelembevételével.
Alakuljon ki a résztvevőben megfelelő higiéniai szemlélet, fizikai állóképesség, esztétikai érzék,
humánus és környezetorientált szemléletmód, a monotónia tűrése, a pontos és gazdaságos munkavégzés igénye.
Olyan személyiségjegyek kialakítása mely folyamatos önképzésre, szakmai fejlődésre ösztönöz
és a feladatok vállalása és megoldása során kellő önismeretről, felelősségtudatról és a környezettel
szemben toleranciáról tesz bizonyságot.


Borászati gépek:

A korszerű borászat elengedhetetlen feltétele a szőlővel és borral kapcsolatos gépek, gépsorok
ismerete, azok megfelelő alkalmazása, a versenyképesség biztosítása.
Munkája során gyakorlottan kezelje a műveletekkel, technológiákkal kapcsolatos berendezéseket.


Alapmérések, vizsgálatok gyakorlat:

A végzett szőlész-borász szakemberek képesek legyenek elvégezni a szakmához tartozó alapméréseket, a szőlőtermesztés és a borkészítés során a termék minőségét befolyásoló értékek meghatározását. Az eredmények alapján tudatosan alkalmazzák az egyes műveleteket, korrekciós kezeléseket. Munkájuk során betartsák az előírásokat, céljuk a fogyasztóhoz kerülő termék minőségének maximális biztosítása.

7.3.1. A közismereti és szakmai tantárgyak kapcsolata

Az oktatás során több közismereti és egyéb szaktantárgyakkal való párhuzam és egymásra
épülés valósul meg. Elengedhetetlen a matematikai, kémiai, mikrobiológiai, informatikai és műszaki
alapismeret.
Alapkompetencia szintjén a diáknak el kell tudnia végezni alapvető számításokat (százalékszámítás, keverési egyenlet), fontos a szövegértelmezés, írás, olvasás, logikai képesség, hivatalos jelentésék készítése. Rendelkezzen alapvető informatikai ismeretekkel illetve legyen tisztában a magyar
nyelv szabályaival. A gyakorlatok során nélkülözhetetlen a megfelelő állóképesség.

7.4. . Az elmélet és a gyakorlat tanításának jellegzetességei

34 541 06 Szőlész borász szakképesítéshez az alábbi követelménymodulokat határozták meg:
10906-12 azonosító számú Borászati technológia
10944-12 azonosító számú Borászati gyakorlat
10943-12 azonosító számú Borászati gépek
10948-12 azonosító számú Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok
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A modulokban - viszonylag kevés mozgási szabadsággal - határozták meg a tananyagok elsajátításához szükséges óraszámot, tartalmat. Az elvárt szakmai készségekhez, egyéni-, társas- és
módszerkompetenciákra szintén itt kaphatunk útmutatást.
Általánosságban a szövegértést, köznyelvi szöveg fogalmazását, szakmai rajzok felismerését, értelmezését, a felelősségtudatot, szervezőkészséget, kapcsolatteremtő képességet, motiválhatóságot,
logikus gondolkodást, mennyiségérzéket, áttekintő képességet és tervezést várnak el a leendő szakembertől.

7.5. . Az elméleti tantárgyak tanításának módszerei, tervezése

A tantárgycsoporthoz két elméleti tantárgy kapcsolódik, a borászat elmélet és a borászati gépek. A
borászat gyakorlat és a szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok tantárgyak a gyakorlati képzést erősítik.

7.5.1.Tematikus terv-részlet, óravázlat

A borászat elmélet tantárgyon belül a „Borok érésének szabályozása” témakörön keresztül
mutatok be egy Tematikus terv-részlet és egy óravázlat javaslatot. Az anyagrész elméleti hátterével
11. osztályban ismerkednek meg a diákok, a pincei gyakorlatok során azonban már 9. évfolyam óta
szereznek tapasztalatokat erről a témáról. Ez nagymértékben segíti az órákon a diákok aktivizálását,
a tapasztalatok összegzését, rendszerezését. A tanulókkal együtt, aktívan lehet a tananyagot feldolgozni, a tanár induktív stratégiai módszereket alkalmazhat.
A témára 6 tanítási óra áll rendelkezésre. Az óravázlat az első óra témájához készült: „Az
alapfogalmak és a tárolóedények általános jellemzése”.
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7.6. Példa Tematikus terv-részlet Borászati technológia – elmélet tárgyból
Pedagógus neve: Török Zita
Pedagógus szakja: Szakmai technológia
Az iskola neve:
Műveltségi terület: Szakmai technológia elmélet
Tantárgy: Borászati technológia elmélet
A tanulási-tanítási egység témája: Borok érésének szabályozása
A tanulási-tanítási egység cél és feladatrendszere: A tárolóedények szerepének megismerése a bor érlelésében az adott technológia függvényében, a
kénezés és a töltögetés szerepe, innovatív technológiák a borérlelésben. A műveletek közötti összefüggések megismerése. Megfelelő higiéniai szemlélet
kialakítása. A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra, ismerjék fel a műveleti összefüggéseket.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A bor érleléséhez tartozó ismeretek szorosan kapcsolódnak a szőlőfeldolgozás, erjesztés, borkezelés témakörhöz.
Tantárgyi kapcsolatok: Borászati szakmai gépek, borászati technológia gyakorlat, alapmérések, vizsgálatok gyakorlat, kémia
Osztály: 11. B
Felhasznált források: Tatayné Baksa Erzsébet: Borkészítés. Budapest, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 2010.
dr. Eperjesi Imre: Borászati technológia, Mezőgazda kiadó
Dátum:
Témakör

Óra

Didaktikai
feladat

Borok
érésének
szabályozása

1-6

Ismeretszerzés
Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése,
új ismeretek
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése

Feldolgozásra kerülő konkrét
tananyag






Tárolóedények megválasztása a technológia
függvényében
Barrique érlelés
kénezés szerepe, kénessav hatása és formái a
borban
töltögetés szerepe
innovatív technológiák:
védőgáz, mikrooxidáció,
borászati tanninok alkalmazása

Módszerek, munkaformák

Fejlesztési
területek

Szemléltetés,
eszközök

Frontális munkaforma Gyakorlatias
Szemléltetés,
szemlélet
prezentáció,
Csoportmunka
kialakítása.
multimédia
Egyéni munka
Rendszerben
való gondolkodás. Szakmai ismeretek
fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

Házi
feladat

Megjegyzés

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az
elméleti
tananyaggal
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Alapfogal- 1
mak: oxidatív, reduktív
technológia;
Tárolóedények általános jellemzése

Ismeretszerzés o
Figyelem felkel- o
tése, tanulási
célok kitűzése,
új ismeretek
o
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése

A bor, mint élő anyag
Alapfogalmak: oxidatív, reduktív technológia
újbor, óbor, palackbuké és
barrique érlelés jellemzői
Borászatban alkalmazott tárolóedények tulajdonságai:
üvegballon, műanyag, saválló
acél, vasbeton

Frontális munkaforma:
Tanár-tanuló interaktivitás.
Új ismeret feldolgozás előadással. Ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések feltétele.
Egyéni munka: Információk önálló
rendszerezése

Gyakorlatias
PPT, prezenszemlélet
táció
kialakítása.
Rendszerben
való gondolkodás. Szakmai ismeretek
fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

Szóbeli
tételek
otthoni
kidolgozása.

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az
elméleti
tananyaggal

Fahordók

Ismeretszerzés 
Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése,
új ismeretek

elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése

Fahordókészítés:
o hordókészítéshez
használt tölgyfafajták
rövid jellemzése.
o hordókészítés lépései
Hordófajták:
o ászokhordó
o gönci hordó
o szerednyei hordó
o barrique hordó
o egyéb külföldön használt hordók (pl.
tonneaux Franciaországban)
Barrique hordós érlelés sajátosságai:
Mikrooxidáció és tölgyfachips
alkalmazása

Frontális munkaforma: Tanár-tanuló
interaktivitás.
Új ismeret feldolgozás előadással. Ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések feltétele.
Csoportmunka:
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal.
Feladattal vezetett
csoportos foglalkozás.
Egyéni munka: Információk önálló
rendszerezése

Gyakorlatias
szemlélet
kialakítása.
Rendszerben
való gondolkodás. Szakmai ismeretek
fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

PPT, prezentáció, műveleteket bemutató
oktatófilm alkalmazása

Szóbeli
tételek
otthoni
kidolgozása.
Kiselőadás:
hordókészítés
barrique
hordó
mikrooxi
dáció
tölgyfa
chips

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az
elméleti
tananyaggal

Kénessav szerepe a borászatban:
o kénessav hatásai a
borban
o kénessav alkalmazása

Frontális munkaforma: Tanár-tanuló
interaktivitás.
Új ismeret feldolgo-

Gyakorlatias
szemlélet
kialakítása.
Rendszerben
való gondol-

PPT, prezentáció, műveleteket

Szóbeli
tételek
otthoni
kidolgozása.

A szakmai
gyakorlaton
tapasztaltak
összekapcsolása az

2-4




Kénezés
5-6
Töltögetés
Védőgázok

Ismeretszerzés 
Figyelem felkeltése, tanulási
célok kitűzése,

130

új ismeretek
elsajátítása,
fogalomalkotás,
ismeretek rögzítése





borászati technológiában
o kénessav formái a
borban
o a bor kénezéséhez
felhasznált anyagok
o kénessav mennyisége
a borban (jogi szabályozás megismerése)
Töltögetés szerepe:
o töltögetés fontossága
o „Angyalok része” vagy
a párolgási veszteség
Védőgázok használata

zás előadással. Ismeretek rögzítése céljából irányított kérdések feltétele.
Csoportmunka:
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal.
Feladattal vezetett
csoportos foglalkozás.
Egyéni munka: Információk önálló
rendszerezése

kodás. Szakmai ismeretek
fejlesztése.
Szakmai készségek fejlesztése.
Higiénikus
szemlélet
kialakítása.

Az
elméleti
egyes
tananyaggal
technológiai
műveletekhez
tartozó
higiéniai
és munkavédel
mi előírások
részletezése.
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7.7. Példa Óravázlat – Borászati technológia
A pedagógus neve: Török Zita
Műveltségi terület: Borászati technológia elmélet
Tantárgy: Borászati technológia
Osztály: 11.B
Az óra témája: Alapfogalmak: oxidatív, reduktív technológia
Tárolóedények jellemzése
Az óra cél- és feladatrendszere: Az alapfogalmak megtanulása, a különböző tárolóedények főbb tulajdonságai. A műveletek közötti összefüggések megismerése. Megfelelő higiéniai szemlélet kialakítása. A tanulók a gyakorlatok során legyenek képesek alkalmazni az ismertetett eljárásokat, műveleteket. Képesek legyenek a rendszerben való gondolkodásra, ismerjék fel a műveleti összefüggéseket. A tölgyfahordót érdemes a fontossága miatt külön venni, itt csak
megemlítjük.
Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolódás, új ismeret feldolgozás, ismeretbővítés, megszilárdítás
Kapcsolódás más tantárgyakhoz: Szakmai gépek, borászati technológia gyakorlat, kémia
Dátum:
Idő
(perc)

Az óra menete

Didaktikai feladat

Munkaforma/módszer

0-2.

Üdvözlés, adminisztrációs tevékenység.

Szervezés
Projektor beüzemelése

Frontális osztálymunka

Ráhangolás
Ismétlés
Megszilárdítás

Megbeszélés
Irányított kérdések:
- Miért mondjuk, hogy a bor
egy élő anyag?

3-10.

Új tananyag bevezetése
Cím felírása:
A borok érésének szabályozása

- Milyen az újbor?

Felhasznált eszköz

Ráhangolódás
Tanulók jegyzetei.
Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kérdésfeltevés
szempontja:
A szakmai gyakorlaton
tapasztaltak összekapcsolása az elméleti
tananyaggal
Például: A tanulók
beszámolnak, saját
boruk állapotáról.
Elmondják a borokra
jellemző állapotokat.
Közösen gyűjtik össze
a jellemző tulajdonságokat.

Tanári prezentá-

Közösen gyűjtik össze

- Kezeléskor milyen változások figyelhetők meg?
- A bor élete hasonlítható
az ember életéhez?

10-

Az érés 3 szakasza:

Célkitűzés, Motiváció

Előadás

Megjegyzés
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15.

irányított kérdések

ció
(projektor, PPT)

a jellemző tulajdonságokat.

Új ismeret feldolgozása

Frontális osztálymunka Előadás
Megbeszélés
Irányított kérdések:

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kérdésfeltevés
szempontja:
A
szakmai gyakorlaton
és a szakmai gépek
órán tanultak, tapasztaltak összekapcsolása
az elméleti tananyaggal

- újbor jellemzői
- érett állapot, lekerekedett íz anyagok
- hanyatló szakasz

1620.

Az érést befolyásoló tényezők:
- borok jellemzői, beltartalmi értékek
- borvidék jellemzői, talaj, éghajlat, hagyományok

2025.

részösszefoglalás

Új ismeret megszilárdítása
Ellenőrzés

Irányított kérdések feltevése

2531.

A borokban kialakuló változások az érlelés
során

Kapcsolatok, összefüggések feltárása.

Irányított kérdések feltevése

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)

A kulcsszavak technológiai elemekhez társítása.
A szakmai gyakorlaton
és a szakmai gépek
órán tanultak, tapasztaltak összekapcsolása
az elméleti tananyaggal

Új ismeret feldolgozása

Frontális osztálymunka Előadás
Megbeszélés
Irányított kérdések:

Tanári prezentáció
(projektor, PPT)
Tárolóedé-nyek
ábráinak kivetítése

A kérdésfeltevés
szempontja:
A látott tárolóedények
technológiai előnyei,
hátrányai
HACCP szerinti kritikus
pontok megbeszélése

- újborok jellemzése, reduktív technológia
- óborok jellemzői, oxidatív technológia
- palackbuké, kenyérhéjra, mézre, gyantára jellemző íz, illat jegyek
- Barrique érlelés, speciális hordók, égetéssel készülnek (vaníliás, csokoládés
illat, íz anyagok)
31-33

részösszefoglalás

33-38

Tárolóedények, tartályok és a kialakuló
zamatok összefüggése
Tartályok, hordók anyaga, jellemzőik
- műanyag
- saválló, sterilitás biztosítás, pl. CIP rendszer
- vasbeton tartályok problematikája, belső




Tárolóedények fajtái
Tárolóedények csoportosítása (porózus, légáteresztő vagy pórusmentes)
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 Tárolóedények jellemzése
Táblavázlat

burkolás megoldási lehetőségei
38-43

Összefoglalás
Az óra anyagának átismétlése a tanulókkal közösen

43-45

Levezetés

Új ismeret megszilárdítása

Kérdések

Tanulók értékelése
Következő óra előkészítése

Megbeszélés
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7.8. . Új ismeretek feldolgozása, alkalmazása
A szakiskolai képzés során az általános módszertanban megismert módszereket alkalmazzuk. A
frontális munka nem kerülhető meg, bár a közoktatásban ez a módszer nem tekinthető hatékonynak. Új
ismeretek átadásában, a rendszerezésben, összegzésben azonban fontos szerepe van. Nagy hangsúly
van a tanár személyiségén, az előadást, magyarázatot kísérő szemléltetőeszközökön.
A tanulói aktivitás növelését, az ellenőrzést, az ismeretanyag feltárását tanári kérdésekkel mozdítjuk előre. Nagyon jó hatással van a diákokra az a pozitív visszacsatolás, amelyet egy-egy jó válasz vagy
felelet után kap a tanártól. Figyelni kell arra, hogy a nem túl aktív vagy félénk diákot is bevonjuk az óra
menetébe. Folyamatos órai értékelést is lehetővé tesz a kérdések alkalmazása.
Szemléltetés során alkalmazhatunk prezentációkat, rövidfilmeket, tárgyi eszközöket.
A szakiskolában a prezentációknál minimális szöveget érdemes csak megjeleníteni, mivel a tanulók azonnal másolni kezdenek a kivetített diáról és ezáltal kizökkennek a magyarázatból, az óra ritmusából.
A megfogalmazás egyszerű legyen. A téma kibontását érdemes közösen elvégezni.
A bemutatott óratervhez az alábbi prezentációt alkalmazom:
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Az interneten számtalan rövidfilm található, amely jól szemléltet bizonyos munkafázisokat vagy egy-egy
téma bevezetőjeként lehet alkalmazni. Például a pezsgő témakör feldolgozásánál:
-

Ráhangolódás: https://www.youtube.com/watch?v=AiKlrrQ3gH0
vagy https://www.youtube.com/watch?v=9h-jqlTTDvQ

-

Degorzsálás: https://vimeo.com/48517378

A filmeknél mindig adjunk meg szempontokat, melyeket azután megbeszélünk. A filmek ne legyenek
hosszabbak, mint 15-20 perc, mert a tanulók figyelme hamar elkalandozik.
A prezentációk készítése és a filmek felkutatása sok időt vesz igénybe. Ezt azonban érdemes rászánni,
mert egy igényesen kidolgozott szemléltetőanyag évekig használható illetve csak aktualizálni kell. Érdemes
kihasználni a programok nyújtotta lehetőségeket:
-

háttérkép

-

igényes fotók, ábrák, táblázatok

-

filmrészletek beszúrása
(pl. innovatív palackzárás, a zork: https://www.youtube.com/watch?v=r69Wgf7rt5A)

-

animációk

-

minél kevesebb, lényegre törő szöveg

Figyelni kell a jogvédelemre is, főleg, ha letölthető formában közzétesszük anyagunkat az iskola honlapján.

Tárgyi szemléltető eszközök:
-

derítőszer minták

-

palacktípusok

-

palackok zárásához használt eszközök

-

prospektusok, kiadványok

Ezek alkalmazása kézzelfoghatóvá teszi a szóban elmondottakat, az ismeretek rögzítésében nagy szerepe
van.
Az ismeretek átadásánál a tantárgyi kapcsolódásokkal is tisztában kell lenni, legyen az akár szaktárgy, akár közismereti tárgy. Érdemes a kollégákkal konzultálni illetve hospitálni, ezáltal elkerülhetjük azokat a kellemetlen helyzeteket, amikor a diákok jelzik, hogy az adott témát már tanulták, vagy a másik szaktanár eltérő információt mondott az adott tananyagról.
A frontális munkán kívül egyre nagyobb hangsúly helyeződik a tanulók tevékenységére.
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Új ismeretanyagot játékos formában is elsajátíttathatunk. A tanóra során előfordul, hogy egy-egy
szakkifejezést meg kell magyaráznunk, vagy éppen lefordítanunk. Bármelyik évfolyamnál ezeket a szavakat „akasztófával” kitaláltatni vagy „okos telefonon” a diákok maguk kereshetnek rá. Például: huta steril
palackok esetén mit jelent a huta. Ez nagyon sokszor spontán része az órának, a diákok is élvezik, mivel
ilyenkor hivatalosan használhatják a telefonjaikat.
A diákoknak kiadott kiselőadás, házi feladat vagy szorgalmi feladat is lehet kiindulópontja az új
anyag feldolgozásának. Itt azonban világosan meg kell adnunk a szempontokat pl. az előadás témájára,
módjára vagy a szemléltetésre vonatkozóan. A Tematikus terv-részlet példáját követve kiadhatjuk önálló
feldolgozásra a hordókészítést, barrique hordókészítést, a mikrooxidáció szerepét vagy a tölgyfa chipsek
alkalmazását. A kiselőadás idejét 5-10 percben szabjuk meg, hogy az óra további részében fel tudjuk dolgozni a hallottakat illetve bele tudjuk illeszteni az óravázlatunkba. Ezek az alkalmak mindig izgalmasak a
tanár számára, hiszen azonnal kell tudnia reagálni az elhangzottakra esetleg kiegészíteni a hallottakat.
Az általános módszertanban megismerteknek megfelelően alkalmazhatunk csoportmunkát is. Ez
kapcsolódhat rövidfilmhez, szakcikkhez vagy egy jól definiált feladathoz, ahol a tanultakat kell alkalmazni.
A témakör feldolgozását, rendszerezését feladatlap összeállítással is segíthetjük. Sajnos a tantárgyhoz egyelőre nincs feladatgyűjtemény vagy munkafüzet, így a szaktanár csak a saját kreativitására
tud hagyatkozni.
A feladatlapok összeállításánál a korosztályi sajátosságokat is figyelembe kell venni. Ajánlatos 9.
évfolyamban a válaszok helyét kipontozott vonallal kihagyni, így jelöljük a válaszhoz szükséges helyet.
Ennél a korosztálynál akár játékos feladatokat, keresztrejtvényeket is alkalmazhatunk. Fontos, ha valamilyen berendezés, gép működési elvét szeretnénk bemutatni, arról jó minőségű ábrát adjunk a diáknak,
közösen beszéljük meg a berendezés részeit, működési elvét vagy az anyagáramokat.
A feladatlapot kitölthetjük közösen, de fel is ajánlhatjuk, hogy „órai munka ötösért” a vállalkozó
kedvű diákok önállóan töltsék ki. A gyakorlás során a diákok használhatnak órai vázlatot illetve tankönyvet
vagy témától függően IT eszközöket is.
Az alábbiakban a Tematikus terv-részletben bemutatott témához kapcsolódóan egy minta feladatlapot mutatok be:
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Borok érésének szabályozása – Feladatlap

11.b

2015. január 20.

1. Miért mondjuk azt, hogy a bor élő anyag?
2. Hogyan befolyásolja az oxigén a borok érését? (oxidatív, reduktív technológia)
3. Mi a palackbuké?
4. Miért kell kénezni a bort?
5. Milyen formában van a borban a kénessav? Melyik a hasznos forma?
6. Hol alkalmazunk ként a borászatban?
7. Milyen anyagokat használunk kénezés során?
8. Hogyan hajtjuk végre a kénezést? Mi a kénessav-stop?
9. Mi a töltögetés szerepe a borászatban?
10. Mi az „angyalok része”?
11. Fogalmak:
védőgáz:
hiper-reduktív technológia:
Mikrooxigénezés:
12. Az alábbi tárolóedény típusokhoz írj példákat!
porózus és légáteresztő:
pórusmentes:
13. Hogyan készül a fahordó?
14. Miben különbözik a barrique-ban és egy nagyobb tölgyfahordóban érlelt bor?
15. Egy nagyon jó minőségű Cabernet sauvignon - Cabernet franc vörösbort szeretnél készíteni (2000
Ft/palack). Hogyan készítenéd? (alapanyag, erjesztés, érlelés)
16. Mi a tölgyfaforgács szerepe a borok érlelésében? Hol alkalmaznád?
17. Mi a véleményed az alul barrique-olásról?
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7.9. Ismeretek alkalmazása, ellenőrzés, értékelés

Az órán szöveges és számszerű értékelést alkalmazunk.
A szöveges értékelés során törekedjünk arra, hogy a tanulót bátorítsuk, ha gyenge teljesítményt nyújt,
akkor se fogalmazzunk bántóan, megalázóan. A szakiskolában sok diák terhelt családi háttérrel, önbizalomhiánnyal, önértékelési zavarral küzd. Próbáljuk a jót, az értékest meglátni a teljesítményben, ami persze
nagyon nehéz feladat és nem mindig sikerül.
A szöveges és a számszerű értékelés ötvözése, ha az órai aktivitást értékeljük:
Az órai aktivitást folyamatosan tudjuk értékelni, amikor, pl. a jó választ adó diák neve felkerül a táblára,
„strigulákkal” jelöljük, ha többször is felszólalt. A tanulókat motiválja a dicséret, a visszahúzódóbb diákot is
jól lehet bátorítani ezzel a módszerrel. Óra végén esetleg kis vagy naplóba beírt jeggyel is jutalmazhatjuk a
teljesítményt.
A számszerű értékelés az oktatásban „szükséges rossz”, mivel a naplóban jeggyel kell értékelni a diákok
teljesítményét. Ez sok esetben frusztrálja a diákot, de a tanárt is. A dolgozatokat ki kell javítani, illetve itt
szembesülünk azzal, hogy mennyire sikerült átadnunk a tananyagot vagy mennyire fogadták meg a tanulók
a tanácsainkat.
Az órákon elsajátított ismereteket folyamatosan számon kell kérni, mivel kevés diákra jellemző, hogy otthon rendszeresen tanul. A vizsgakövetelmények teljesítéséhez azonban elvárt egy minimális tudásanyag.
Az órák elején az ismétlésnek (pl. kérdésekkel) éppen ezért fontos szerepe van. A folyamatos számonkérés történhet szóban, írásban.
Az év elején bekérhetünk egy füzetet is, melyben az írásbeli „röpdolgozatokat” íratjuk. Ezáltal a diák és a
szülő is összességében láthatja az éves munkát. Az így adott jegyeket pl. ötösével átlagolhatjuk, így kerülhet be a naplóba. Ennek előnye, hogy a tanuló nem feltétlenül kap rossz jegyet, ha egyszer vagy kétszer
nem készült fel az órára, illetve van javítási lehetősége.
A témazáró dolgozatokat a már ismertetett feladatlapokkal készítsük elő. A dolgozatok feladatait így ebből
is össze tudjuk állítani. Ennek az az előnye, hogy a tanulók megismerik a feladattípusokat, illetve már a
feladatlap kitöltése során a tanár el tudja mondani az értékelési szempontokat és az elvárásokat. Sajnos az
a tapasztalat, hogy a megismert kérdések ellenére sem sikerül mindenkinek jól felkészülni a számonkérésre.
A feladatok pontszámát tüntessük fel, hogy a diák el tudja helyezni a várható eredményét a teljesítménye
függvényében. A kérdéseket egyértelműen és egyszerűen fogalmazzuk meg. Amennyiben egy feladatnál
több kérdést teszünk fel, ajánlatos ezeket külön sorban vagy abc pontban megjelölni.
A diákoknak a szóbeli feleletben is rutint kell szerezniük, hiszen a komplex vizsgán szóban is megmérettetnek. Ilyenkor jó, ha a felelő diákot véletlenszerűen választjuk ki, pl. az egyik diák mond egy számot és ez
alapján derül ki, hogy ki lesz a felelő. A feleletet 3-5 percre korlátozzuk, a többi diáknak is adjunk feladatot,
figyeljék a feleletet, hogy ki tudják egészíteni, javítani vagy ők tegyenek fel kérdéseket. A felelet végén
közösen értékeljünk. Az önértékelést tudjuk segíteni, ha először a felelő diák önmagát értékeli.
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7.10.
A gyakorlati tantárgyak tanításának módszerei, tervezése
A tantárgycsoporthoz két gyakorlati tantárgy kapcsolódik, a borászat gyakorlat és a szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok tantárgyak.
A gyakorlati tantárgyak oktatása jellegüknél fogva más módszert igényel, mint az elméleti tantárgyaké. Itt a
cél, hogy a gyakorlat során rögzítsük, begyakoroltassuk a feladatot.
Az alábbi példában a Tematikus terv-részletben megadott témához kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatot
mutatom be.

Szőlészet-borászat alapmérések, vizsgálatok
A gyakorlati órák során a fő hangsúly nem az új elméleti ismereteken, hanem azok alkalmazásán, begyakorlásán van. A laboratóriumi gyakorlatokat érdemes tömbösíteni 2-3-4 órában beilleszteni az órarendbe. A
gyakorlaton cél, hogy a diák rutinszerűen használja a laboratóriumi eszközöket, figyeljen az eszközök előkészítésére, a mérések során a pontosságra, a vizsgálat végén a mérési eredmények rendezett dokumentálására.
A bemutatott borászat elmélethez a laboratóriumban a borok szabad- és össze kénessavtartalmának meghatározása tartozik. A foglalkozás idejéből 25-30 percet érdemes szánni az elméleti háttér megismerésére:
-

kénessav szerepe a borkezelésben

-

kénessav meghatározásának elméleti alapjai: jodometria, reakcióegyenlet

-

a jód, mint indikátor (példának el lehet mesélni a tejföl hamisításának felismerését)

Írásvetítőt illetve projektort használhatunk a szemléltetéshez.
A diákok kész munkamenetet kapnak, melyet közösen kell megbeszélni pontról pontra.
A tanár felhívja a figyelmet a mérés kritikus pontjaira:
-

eszközök előkészítése

-

összes kénessav meghatározásnál a pipettát végét bele kell tenni a NaOH-ba és a bort a NaOH
alá kell engedni majd a lombikot le kell zárni

-

a minta titrálását nem lehet félbehagyni

-

végpont meghatározása

-

az indikátornak kb. 30 mp-ig meg kell tartania a színét, de utána már nem szabad folytatni a meghatározást

-

büretta leolvasása

A munkamenetet beragasztják a munkanaplóba, – pl. a baloldalra – a mérési eredményeket a másik oldalon dokumentálják.
A mérés során a tanár folyamatosan figyeli a diákok munkáját, az előkészületek során kérdésekkel átismétli velük a büretta felszerelésének, átöblítésének, feltöltésének szabályait, a hasas pipetták használatát és
átöblítésüket.
A gyakorlat során segítő, korrigáló megjegyzésekkel támogatja a diákokat. Figyeli, hogy a mérés kritikus
pontjainál a diákok figyelnek-e a „buktatókra” és figyelmezteti őket a hibákra.
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A titrálás eredményeit rendezetten, egyértelmű jelöléssel, mértékegységgel (cm ) ellátva dokumentálja a
diák a munkanaplóba. Képlet segítségével kiszámolja az összes- és szabad kénessavtartalmat (mg/l) és
értékeli az eredményt.
A gyakorlat a munkaasztal rendbetételével, mosogatással zárul. A tanár ellenőrzi, aláírja a munkanaplót és
az asztalrendet. A diák csak ez után fejezi be a gyakorlatot.
Általános tapasztalat, hogy a diákok szeretik a laborgyakorlatokat, mert oldottabb a hangulat, kevesebb
stressz éri őket. Még ellenőrző gyakorlat során is nyugodtan végzik a feladatot, hiszen a munkanaplót
használhatják, ami nagy biztonságot nyújt.
Értékelés során vagy a kiszámított eredményt értékeljük egy tűréshatárral, vagy komplex módon az egész
meghatározási folyamatot. Egy javasolt értékelés található a mellékletben.

7.11.
A tantárgyak tanítási lehetőségei a felnőttképzésben
A felnőttek számára a 31 541 02 azonosító számú borász résszakképzés keretén belül van lehetőség borászatot tanulni.
A felnőttek képzésében a tantárgyakat 5-10 órás blokkokba osztják be. A nagy mennyiségű elméleti tananyag átadása jellemzően frontális munka, előadás, megbeszélés, irányított kérdések és szemléltetés
keretein belül zajlik.
A szemléltetőeszközök megegyeznek az előbbiekben felvázoltakkal. Véleményem szerint nem szükséges
a szakiskolásoknak szánt prezentációkat sem átszerkeszteni, hiszen a tanáron múlik, hogy egy ábráról,
képről mennyi és milyen minőségű információt ad át.
Fontos a tanár hitelességének megőrzése, hiszen a felnőttoktatásban a résztvevők már egy végzettséggel,
diplomával vagy a szakmából érkeznek. Nagy kihívás, hogy az oktató napi szinten tájékozott legyen a
technológiai fejlődéssel, jogi szabályozással, borászati trendekkel.
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8. MELLÉKLETEK
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Melléklet az ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK, FOLYAMATOK tantárgyhoz
A tanulók tudásszintjének felmérése
Matematika tudásfelmérő-lap
1. Táblázat kezelése
Az alábbi táblázatban néhány élelmiszer energiatartalmát tüntették fel kilokalóriában (kcal).

pékáruk

tejtermékek

sajtok

húskészítmények

1.
2.
3.
4.

fajta

mennyiség

energia (kJ)

félbarna kenyér

100 g

1029,95

rozskenyér

100 g

1092,75

kifli

1 db (44 g)

552,66

zsemle

1 db (54 g)

628,02

tehéntej

1 dl

293,08

kefir

1 dl

267,96

trappista sajt

100 g

1595,17

füstölt sajt

100 g

1507,25

camembert sajt

100 g

1172,30

téli szalámi

100 g

2135,27

párizsi

100 g

854,11

gépsonka

100 g

669,89

Hány kcal energiát tartalmaz 1 kg rozskenyér?
Azonos tömegű kifli vagy zsömle tartalmaz-e több energiát?
Hány százaléka 100 g párizsi energiatartalma 100 g téliszalámi energiatartalmának?
Tomi reggelire elfogyasztott 2 db zsömlét, 3 dl tehéntejet, 150 g gépsonkát és 50 g füstölt
sajtot. Hány kcal energiát vitt be a szervezetébe?

2. Diagramok használata
A 8. osztályosok két felmérőt írtak, mindkettőt 20 tanuló írta meg. Az eredményeket az alábbi diagramok mutatják.

a)
b)
c)
d)

Hány közepes volt a második felmérőben?
Az első felmérőben hány százalék volt a jó osztályzat?
Melyik felmérőben volt több jeles?
A második felmérőben mennyivel volt több közepes osztályzat, mint jeles?
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3. Mértékváltás
Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok beírásával!
1,5 t-800 kg =……………………….kg
5 m+ 76 cm =……………………….dm
0,2 óra + 4,5 perc =…………………másodperc
3
3
3
4 m + 600 cm = …………………..dm = ………………………..liter
4. Szöveges feladatok értelmezése, százalék-számítás
A festéküzletben színskála alapján keverik a festékeket. Egy alkalommal 40% fehér, 25% kék és 35%
sárga festékből zöld színű festéket állítottak elő.
a) Hány liter kék festék szükséges 16 liter zöld festék elkészítéséhez?
b) Hány liter zöld festék keverhető 8 liter fehér festék felhasználásával?
Egy másik alkalommal a fehér, a kék és a sárga festéket 9:6:5 arányban keverték.
a) Hány % kék festéket tartalmaz ez a keverék?
b) Hány liter sárga festék van 32 liter ilyen arányú keverékben?
5. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt. Az alábbi ábrán látható a falazóblokk
külső méretezése.

A jobb hőszigetelés érdekében a blokkok közepén
két téglalap keresztmetszetű lyuk van. A blokk
minden falának vastagsága 10 cm. Válaszolj az
alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is!

a)
felső lap területe?
b)
egy ilyen falazóblokk elkészítéséhez

2

Hány dm a szürkével jelölt
3

Hány dm beton szükséges
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Fizika tudásfelmérő-lap

1. Alakítsd át a megfelelő mértékegységekbe az adott erők számértékét:
=

………………………………………

N

7 MN =

………………………………………

N

8000 mN =

45 kN

………………………………………

N

14000 N

=

………………………………………

kN

9.000.000 N

=

………………………………………

MN

17.000.000 N

=

………………………………………

kN

2. Összekeverünk V1 = 150 cm3 kőolajat és V2= 100 cm3 motorolajat. A kőolaj sűrűsége ρ1 = 800 kg/m³,
a motorolaj sűrűsége ρ2 = 900 kg/m³. Számítsd ki: a keverék térfogatát, tömegét és sűrűségét!

3. Az m = 10 tonna tömegű vadászgép h = 8 km magasságban repül, hangsebességgel (340 m/s). Számítsd ki a helyzeti energiáját, mozgási energiáját, összes mechanikai energiáját!

4. Az emelődaru betongerendát emel 1 perc alatt állandó sebességgel 20 m magasra.
3

A gerenda méretei a = 4 m, b = 60cm és c= 40 cm. A beton sűrűsége ρ = 2500 kg/m . Számítsd ki a
gerenda:
a) térfogatát, tömegét és súlyát
b) az emelés közben elvégzett munkát
c) az emelő motorjának teljesítményét
d) a 20 m magasra felemelt gerenda helyzeti energiáját

5. Egy m=1kg tömegű testet egy l=5m hosszúságú felületen húzzuk F erővel, egyenletes sebességgel,
ahol a test és a felület között a súrlódási együttható μ=0,25. A felület végén egy másik, 2l hosszúságú
felület következik, ahol a súrlódási együttható 2μ. Itt a testet F 2 erővel húzzuk, továbbra is egyenletesen. Határozd meg:
a) F és F2 erőt,
b) a végzett L mechanikai munkát,
c) a húzó ember teljesítményét, ha Δt=5s alatt húzta végig a testet az egész felületen!
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Melléklet a SÜTŐIPARI TECHNOLÓGIA tantárgyhoz

PÉK szakképesítés szóbeli vizsgatételek, kelesztés témakör (Forrás: nakvi.hu)
Szakképesítés: 34 541 05 Pék
Szóbeli vizsgatevékenység
A szóbeli vizsga megnevezése: Sütőipari anyagismeret és termékgyártás
12. A) Ismertesse a kelesztés célját és helyét a sütőipari gyártástechnológiában!
Jellemezze a kelesztés feltételeit és a kelesztés paramétereit befolyásoló tényezőket!
Ismertesse a kelés közben a búza- és rozskenyereken végzett műveleteket! Csoportosítsa a
kelesztő kamrákat és ismertesse az egyszerű kelesztőkamrák felépítését és működését!
B) Sorolja fel és pár szóban jellemezze idegen nyelven a kelesztés jelentőségét!
A tételhez használható segédeszköz:
Egyszerű kelesztőkamrák hulladékhővel fűtve - ábra
Egyszerű kelesztőkamra fűtő-nedvesítő készülékkel - ábra
Idegen nyelvű írásos anyag (5-8 soros), amelynek olvasása és értelmezése elősegíti a
tanuló feleletét (idegen nyelvű prospektus, ismertető, képek stb.).
PÉK szakképesítés szóbeli vizsgatételek, kelesztés témakör (Értékelési segédlet)
(Forrás: nakvi.hu)
Szakképesítés: 34 541 05 Pék
Szóbeli vizsgatevékenység
A szóbeli vizsga megnevezése: Sütőipari anyagismeret és termékgyártás
12. A) Ismertesse a kelesztés célját és helyét a sütőipari gyártástechnológiában!
Jellemezze a kelesztés feltételeit és a kelesztés paramétereit befolyásoló tényezőket!
Ismertesse a kelés közben a búza- és rozskenyereken végzett műveleteket! Csoportosítsa a
kelesztő kamrákat és ismertesse az egyszerű kelesztőkamrák felépítését és működését!
B) Sorolja fel és pár szóban jellemezze idegen nyelven a kelesztés jelentőségét!
Kulcsszavak, fogalmak
A) Kelesztés: célja, helye, kelesztési idő, kelesztési hőmérséklet, relatív páratartalom,
paraméterek, az egyes paramétereket befolyásoló tényezők.
Mosdatás célja, vágás vagy böködés, cimkézés, (felületi szórás, pancs).
Épített kelesztőkamrák
Szerelt kelesztőkamrák: egyszerű, légkondicionált.
Kelesztőkamrák: egyszerű kelesztőkamrák hulladékhővel fűtve, Egyszerű kelesztőkamra
fűtő- nedvesítő készülékkel, felépítése, működése.
B) Szén-dioxid gáz képzésével növelni a termék térfogatát, a tészta szerkezetének lazítása,
alaktartó sikér szerkezet kialakítása.
A kelesztés szükséges feltételei: hőmérséklet ( a tészta hőfokánál magasabb), relatív
páratartalom (páradús légtér, hogy a tészta felülete ne száradjon ki), idő
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Feladatlap: Elmélet
1, Hol helyezkedik el a technológiai sorban a kelesztés művelete?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2, Ismertesse saját tapasztalata alapján a keletlen és a túlkelt tészta jellemzőit!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3, Írja le a kelesztés legfontosabb folyamatát!

.......................................................................................................................................................
4, Mi a különbség a hűtve kelesztés és a kelesztés-megszakítás között?
(Válaszában térjen ki az eljárás fizikai különbségeire is!)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5, Válassza ki a helyes válaszokat!
a, A kelesztés során a pártartalom a tészta fényessége miatt fontos.
b, A túlkelt tésztát jobban kell mosdatni.
c, Kelesztéskor termelődnek íz és aromaanyagok is.
d, A szakajtót a kenyerek kelesztéséhez és sütéséhez használjuk.
e, Száraz légtérben a tészta lebőrösödik.
6, Hogyan kell kialakítani a bejglik jellegzetes felületét?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7, Melyik az a termék amelynek felületét lehet tojásozva és tojásozás nélkül készíteni?
a, molnárka,

b, tepertős pogácsa,

c, bukta

d, cukros kifli,

e, Túrós batyu
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Feladatlap, gyakorlat
1, Írja le milyen kelesztő eszközöket alkalmaznak a pékségben!
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2, Ezek közül melyek azok, amelyeket a sütéshez is felhasználhat?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3, Olvassa le a pékségben használt kelesztő berendezéseken a kelesztés paramétereit!
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
4, Van-e ezek között az értékek között olyan, amely eltér az elméletben tanultaktól? Melyek ezek? Miben
térnek el?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5, Milyen felületkezelési műveleteket végeznek az üzemben a kelesztés közben a tészták felületén?
Termék

Felületkezelés

6, Milyen fertőtlenítő műveleteket kell végezni a kelesztőkben? Melyik mikroorganizmus szaporodhat el?
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Tanári segédlet
A kelesztés célja, feltételei, műszaki megoldásai (műveletei)

Kelesztés célja: nagy térfogatú, egyenletesen lazított, sütésre alkalmas tésztaszerkezetű termék
biztosítása
Kelesztés feltételei.




o

Kelesztési hőmérséklet: a tészta hőmérsékleténél kb. 5 C-al magasabb.
35-37 fok
Kelesztési idő: kb. 45-50 perc
Függ: tészta összetétele, sűrűsége, hőmérséklete, kelesztőtér hőmérséklete
Kelesztőtér relatív páratartalma: (RPT) 75-90%
(A magas páratartalom akadályozza meg a tészta felületének kiszáradását, lebőrösödését.)
Fontos, hogy a kelesztés alatt mozgó légáram ne érje a tésztát.

A kelesztés legfontosabb technológiai folyamata:

zere
zimáz
enzimrends
   
 2C2H5OH +
C6H12O6 élesztő

szőlőcukor

alkoholos erjedés

2CO2 + HŐ

etil-alkohol szén-dioxid

A keletkező szén-dioxid gáz a sikérszálak közé szorulva lazítja fel a tésztát, növeli annak térfogatát.
Kelesztés alatt elvégzett műveletek (vetés előkészítő műveletek):
a kelesztés alatt a vetés előtt a terméken végzett felületkezelő illetve díszítő műveletek (pl. mosdatás,
vágás, tojásozás, cukrozás, sózás, felületi szórás magvakkal, stb)

Kelesztés műszaki megoldásai (eszközei):
Szakajtók: kenyérfélék kelesztésére alkalmazzák, alakjuk: kerek vagy ovális

Kelesztőláda (kaszni): alacsony, hosszú faláda, maximum 1 kg tömegű termékek kelesztésére alkalmas.
Kelesztés alatt egymásra helyezve biztosítható a páratartalom.
Kelesztőkocsi vetőszerkezettel: a termékek kelesztésére és vetésére alkalmasak. A vetőszerkezetek lehetnek alagút, illetve többsütőteres kiskemencékhez alkalmazhatók.
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Sütőlemezek: különböző méretben és felülettel készülnek, lehetnek perforáltak vagy tömörek. Általában
péksütemények és finom pékáruk kelesztésére és sütésére alkalmazzák.
Sütőformák: a termékek alakjának megfelelő, felületkezelt fémformák.
Alakjuk és méretük különböző.
Alkalmazásuk: kuglóf, foszlós és kakaós kalács, tartós, szeletelt kenyerek)
Kelesztő illetve hűtő-kelesztő berendezések: A kelesztő-berendezésekben automatika szabályozza a
hőmérsékletet és páratartalmat. A hűtő-kelesztő berendezések alkalmazásánál akár 3
napra előre is elkészíthetők és lefagyaszthatók a péksütemények egyes típusai.
A KELESZTÉSKOR ELKÖVETETT HIBÁK JÓVÁTEHETETLENEK! (pl. lebőrösödött termék, elkelt termék, tojásozási hiba, túl mély vágás, stb)
A kovász érésekor lejátszódó folyamatok:

 Mikrobiológiai folyamatok:
enzimrendszere
szőlőcukor élesztő
zimáz

 2CO2 + 2 etil alkohol + HŐ
termelő baktériumok
szőlőcukor tejsav


 tejsav
baktériumok
etil alkohol esetsav
termelő


 ecetsav



Enzimes folyamtok: (keményítőbontás, fehérjebontás, zsírbontás, cukorbontás)
amiláz

maltáz

keményítő  malátacukor  szőlőcukor
proteáz

fehérjék  polipeptidek, aminosavak
lipáz

zsírok 
 glicerin, szabad zsírsavak


Kolloid folyamatok állagváltozást előidéző fizikai és kémiai folyamatok összesége (sikérkialakulás,
keményítő felületi víz megkötése, majd lebomlása, fehéjebomlásból erdő állagváltozások)
Hűtés, fagyasztás, fagyasztva tárolás, kelesztés-megszakítás

Célja:
-

tésztában zajló mikrobiológiai, kolloid és enzimes folyamtok lassítása, leállítása
technológiai folyamatok késleltetése
rugalmasabb munkaszervezés
tészta hűtés, fagyasztás

Csoportosítás:
-

Nyers (tészta) állapotban (keletlenűl, vagy megkelve)
- hűtés
- fagyasztás
o

Hűtés: a tészta vagy késztermék hőmérsékletének 6-7 C - 0,5 közé hűtése.
Fagyasztás: az élelmiszerben lévő víz 95-99% jéggé fagy: - 0,5- (-7) között
Gyorsfagyasztás: -35 – (-40) között (tömegtől függő ideig)
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Fagyasztva tárolás: - 18 – (-20) fok

Előny: hosszabb eltarthatóság, vegyszermentes tartósítás, rugalmasabb munkaszervezés, leveles tészták
minőségét javítja.
Hátrány: hűtés fagyasztás energiaigényes, a víz fagyponton is párolog (szublimál), a hűtőlánc nem szakadhat meg, járulékos anyagok nélküli tésztákat – 24 fokon való hosszabb tárolásnál az élesztőgombák
elpusztulnak. Célszerű speciális adalékanyagok használata.
Fagyasztási idő: a sütési idő 3 szorosa (+- 25%)
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Melléklet a BORÁSZATI TECHNOLÓGIA tantárgyhoz
A vizsgafeladathoz rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése:
1. Vizsgafeladat, Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálat elvégzése megadott anyagokból és
módszerekkel, a mérési adatok dokumentálása, összesítő jelentés elkészítése
Vizsgázó neve:………………………………….
Feladatlap

7. Határozza meg az adott borminta szabad, összes és kötött kénessavtartalmát! Összes kénessav meghatározás előkészítése
Végrehajtandó feladatok:
Összes kénessav-tartalom meghatározás
Összes kénessav meghatározás előkészítése
Büretta öblítése, feltöltése, vegyszerek adagolása
Titrálás végrehajtása
Jegyzőkönyv-készítés, számítás, eredmény megadása
Szabad kénessav-tartalom meghatározás
Szabad kénessav meghatározás előkészítése
Büretta öblítése, feltöltése, vegyszerek adagolása, titrálás végrehajtása
Szabad kénessav-tartalom kiszámítása
Jegyzőkönyv-készítés, számítás, eredmény megadása, eredmény értékelése
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Vizsgázó neve:………………………………….
Értékelő Lap

7.

Határozza meg az adott borminta szabad, összes és kötött kénessavtartalmát!
Összes kénessav meghatározás előkészítése

Típus

B

B

Szint
5
4

Személyes
Társas
Módszer

Szakmai ismeretek alkalmazása a
szakmai és vizsgakövetelmény
szerint

Összes kénessav-tartalom
meghatározás

Szabad kénessav-tartalom
meghatározás

Hozzárendelt kompetenciák az
információtartalom
vázlata alapján
Összes kénessav meghatározás
előkészítése
Büretta öblítése, feltöltése,
vegyszerek adagolása
Titrálás végrehajtása
Jegyzőkönyv készítés, számítás,
eredmény megadása
Szabad kénessav meghatározás
előkészítése
Büretta öblítése, feltöltése,
vegyszerek adagolása, titrálás
végrehajtása
Szabad
kiszámítása

kénessav-tartalom

Pontszámok
Maximum

Elért

10
5
10
5
5
10

15

Jegyzőkönyv készítés, számítás,
eredmény megadása, eredmény
20
értékelése
Összes pontszám típus szerint
80
Szakmai készségek a szakmai és
Maximum Elért
vizsgakövetelmény szerint
Mennyiségérzék
5
Labortechnikai eszközök használata
5
Összes pontszám szint szerint
10
Egyéb kompetenciák a szakmai
Maximum Elért
és vizsgakövetelmény szerint
Önállóság

4

Kézügyesség

3

Helyzetfelismerés
Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint
Összes pontszám

-----------------------------------------------------dátum

3
10
100

-----------------------------------------------------aláírás
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9. Tárgymutató

Akasztófa szókirakó játék, 82
Célkitűzés, 60, 61, 72, 73, 98, 126, 128, 149
Csoportmunka, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22,
68, 69, 70, 73, 74, 75, 81, 95, 96, 97, 99, 122,
123, 124, 125, 145, 146, 147
Csoportos feladatmegoldás, 31
Egyéni munka, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22,
55, 56, 68, 69, 70, 75, 122, 123, 124, 125, 145,
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