
2.109. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV  

az 

54 211 08 

TEXTILMŰVES 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

valamint az 

V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

ÁGAZATHOZ 

 

 

A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az 

első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos 

szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészet 

{gazat al{bbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik: 

 

azonosítósz{m megnevezés 

54 211 01   Dekoratőr 

54 211 02  Divat- és stílustervező 

54 211 03  Festő 

54 211 04  Grafikus 

54 211 05  Ker{miaműves 

54 213 02  Kiadv{nyszerkesztő 

54 211 06  Ötvös, fémműves 

54 211 07  Szobr{sz 

54 211 08  Textilműves 

54 211 09  Üvegműves 

 

I. A szakképzés jogi h{ttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

–  

valamint      

– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék 

módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, 

– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,  

– az 54 211 08 Textilműves szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet 

 alapj{n készült.  
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II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 211 08 

 

A szakképesítés megnevezése: Textilműves 

 

A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, 

kommunik{ció 

 

[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése:  V.  Képző- és iparművészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2  

 

Elméleti képzési idő ar{nya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési saj{toss{gok 

figyelembevételével. Pl. hétvégi és ny{ri koncertek, fellépések, t{borok, versenyek, 

ki{llít{sok, művésztelepek form{j{ban is 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség,  p{rhuzamos oktat{s esetén a nyolcadik   

évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

 

Bemeneti kompetenci{k: - 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmass{gi követelmények:  szükségesek 

P{lyaalkalmass{gi követelmények:  szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember 

vehet részt.  

Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazható: 

 

Tant{rgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Textil szakelmélet Felsőfokú textiles szakir{nyú végzettség 

 

T{rgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések 

felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, 

melynek tov{bbi részletei az al{bbiak:   

 A Textilműves szakma oktat{s{hoz szükséges a rajzterem vagy műterem és a 

textil tanműhely megléte, amelynek eszközei és felszerelései az szvk 6. pontj{ban 

tal{lhatók. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra 
 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak 

(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 

évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi 

rendszerével, órakeretével. A kétévfolyamos képzés első szakképzési 

évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi 

rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai 

tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:  

 
P{rhuzamos oktat{s esetén felhaszn{lható órasz{mok: 

Órasz{mok alakul{sa 40 ór{s héttel, a közismereti 4 ór{s szabad s{v aj{nlott 

felhaszn{l{s{val 

évfolyam 9. évfolyam 
10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

hetek sz{ma 36 36 36 32 32 

heti szakmai órasz{m a 

heti 40 ór{s szki 

kerettanterv szerint 

11 12 13 16 31 

NAT művészet óra  1    

szabad s{v 4 4 4 4 4 
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helyi szinten szakmai 

képzésre fordítható 

összes órasz{m 

15 17 17 20 35 

éves órasz{m 540 612 612 640 1120 

      

képzési órasz{m 9-12:  2404    

képzési órasz{m 13:  1120    

gyakorlat (felosztva) 70 105 140   

összes képzési óra:  3684    
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1. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként 

Szakmai követelménymodulok Tant{rgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktat{ssal 

p{rhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 és 2/14. 

heti 

órasz{m ögy 

heti 

órasz{m ögy 

heti 

órasz{m ögy 

heti 

órasz{m heti órasz{m 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztons{g 

Munkahelyi egészség és 

biztons{g 
0,5             

11499-12 Foglalkoztat{s II. Foglalkoztat{s II.            0,5  

11498-12 Foglalkoztat{s I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztat{s I.             2  
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Szakmai 

követelménymodul

ok 

Tant{rgyak 

P{rhuzamos képzés  
Szakképesítés-

specifikus utolsó évf. 

9-12. évfolyam 

ögy 

5/13. évfolyam 

e gy szabad e gy 
szaba

d 

10586-12 

Művészetelmélet 

 és {br{zol{s 

 

Művészettörténet 312       

Tér{br{zol{si 

rendszerek  
  36     

Rajz, festés, 

mint{z{si 

gyakorlat 

 524 280 50    

10587-12 

Művészeti 

v{llalkoz{sok 

működtetése 

Művészeti 

v{llalkoz{s 
32       

10588-12 

Tervezés 

 és technológia 

Stílustan és 

szaktörténet 
122       

Technológia 104   30    

Tervezés és 

gyakorlat 
 732 244 80    

10727-12 

Textiltervezés, 

kivitelezés, szakmai 

rajz és kort{rs 

szakmai környezet 

Kort{rs szakmai 

környezet 
    64  32 

Szakmai 

{br{zol{si 

gyakorlat 

     128  

Textil 

szakelmélet 
    240   
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Textil 

szakgyakorlat      480 96 

összes óra  588 1256 560  
160 

 384 608 128 

összes óra 2404 992 + 128 szabad 

 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szab{lyai alapj{n szervezett p{rhuzamos képzés szakmai  órasz{mai a 40 

ór{s időkerethez igazodó és felhaszn{lható órasz{mokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad s{v  órasz{mait is 

tartalmazz{k. A kerettanterv a szabad időkeretek felhaszn{l{s{ra aj{nl{sokat fogalmaz meg. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 



7 
 

2. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tant{rgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés 

órasz{ma a közismereti oktat{ssal 

p{rhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

órasz{ma 

9-12. 

évfolyam 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

órasz{ma 

5/13. és  

2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
{m

a
 

9. 10. 11. 12. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

s{
g

 Munkahelyi egészség és biztons{g 18                     18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4                     4     4 

Munkahelyek kialakít{sa 4                     4     4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                     2     2 

Munkaeszközök biztons{ga 2                     2     2 

Munkakörnyezeti hat{sok 2                     2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                     4     4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

{s
 I

I.
 

Foglalkoztat{s II.                         16   16 

Munkajogi alapismeretek                          4    4 

Munkaviszony létesítése                          4    4 

[ll{skeresés                          4    4 

Munkanélküliség                          4    4 
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Szakmai 

köve-

telmény-

modul 

Tant{rgyak, 

témakörök 

Szakközépiskolai 

képzés órasz{ma a 

közismereti 

oktat{ssal 

p{rhuzamosan 

Szak-

közép-

iskolai 

képzés 

összes 

óra-

sz{ma 

9-12. év-

folyam 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

órasz{ma 

A szak-

képzés 

összes 

óra-

sz{ma 

9-12. évfolyam 5/13. évfolyam 

e gy 
sza-

bad 
ögy e gy 

sza-

bad 

10
58

6
-1

2 

M
ű

v
és

ze
te

lm
él

et
 

 é
s 

{b
r{

zo
l{

s 

Művészettörténet 312    312    312 

A művészetek 

története a 19. 

sz{zadig 

216    216    216 

A művészetek 

története a 20. 

sz{zadban 

64    64    64 

A néprajz és a 

népművészet 

alapfogalmai 

32    32    32 

Tér{br{zol{si 

rendszerek 
  36  36    36 

A tér{br{zol{s 

geometriai 

rendszerei 

  36  36    36 

Rajz, festés, 

mint{z{si 

gyakorlat 

 524 280 80 804    804 
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L{tv{ny ut{ni 

tér{br{zol{si és 

formaképzés 

alapjai  

 108 72  180    180 

Ember{br{zol{s 

alapjai 
 144 72  216    216 

Ember és tér  144 72  216    216 

Szakmai rajz  128 64  192    192 

10
58

8-
12

 

T
er

v
ez

és
 é

s 
te

ch
n

o
ló

g
ia

 Stílustan és 

szaktörténet 
122    122    122 

Stílustan 36    36    36 

Szaktörténet 86    86    86 

Technológia 104   30 104    104 

10
58

7
-1

2 

10
58

7
-1

2 
M

ű
v

és
ze

ti
 

v
{l

la
lk

o
z{

so
k

 m
ű

k
ö

d
te

té
se

 

Művészeti 

v{llalkoz{s  
32    32    32 

Művészeti 

v{llalkoz{sok 

működtetése 

32    32    32 
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Anyagismeret 50    50    50 

Eszközismeret 54    54    54 

Tervezés és 

gyakorlat 
 732 244 50 976    976 

Tervezés  180 50  230    230 

Anyag- és 

eszközhaszn{lat 
 180   180    180 

Műhely- és 

műteremhaszn{l

at 

 180 50  230    230 

Kivitelezés  192 144  336    336 

10
72

7
-1

2 

T
ex

ti
lt

er
v

ez
és

, k
iv

it
el

ez
és

, s
za

k
m

ai
 r

aj
z 

és
 

k
o

rt
{r

s 
sz

ak
m

ai
 k

ö
rn

y
ez

et
 

Kort{rs szakmai 

környezet 
     64  32 96 

Képző- és 

iparművészet a 

20. sz{zadban 

     64   64 

Ki{llít{s és 

kultur{lis 

események 

l{togat{sa 

       32 32 

Szakmai 

{br{zol{si 

gyakorlat 

      128  128 
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Ember és 

környezet{br{zol

{s 

      128  128 

Textil 

szakelmélet 
     240   240 

Textiltörténet, 

textiltechnológia-

történet és 

viselettörténet 

     64   64 

Szakelméleti 

vizsgafelkészítés 
     112   112 

Képfeldolgozó 

programok 

haszn{lata a 

textiltervezésben 

     64   64 

Textil 

szakgyakorlat 
   30   480 32 576 

Textiltervezés       192  224 

Textilműves 

kivitelezés 
   30   256 32 320 

Prezent{ciókészít

és 
      16  16 

Textil szakmai 

rajz 
      16  16 

Összesen 588 1256 560 160 2404  384  608 128 3684 

Összesen 1844+560    992 + 128 szabad  
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szabad 

Elméleti órasz{mok/ar{nya 

szabads{vval együtt 
1070 / 29,5%      

 

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya 

Szabads{vval együtt 
2614 / 70,5%       

 
Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra 

meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 

A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s. 
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A  

11500-12 azonosító sz{mú 

 

Munkahelyi egészség és biztons{g 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g 

Munkahelyi egészség és biztons{g 

M
u

n
k

av
éd

el
m

i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

ah
el

y
ek

 

k
ia

la
k

ít
{s

a
 

M
u

n
k

av
ég

zé
s 

sz
em

él
y

i 
fe

lt
ét

el
ei

 

M
u

n
k

ae
sz

k
ö

z
ö

k
 

b
iz

to
n

s{
g

a
 

M
u

n
k

ak
ö

rn
y

ez
et

i 

h
at

{s
o

k
 

M
u

n
k

av
éd

el
m

i 
jo

g
i 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkoz{si 

megbetegedések h{tr{nyos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szab{lyoz{sa 
x     x 

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai  x     

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Inform{cióforr{sok kezelése  x  x x  

Biztons{gi szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szab{lykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Visszacsatol{si készség x    x  

Ir{nyíthatós{g   x  x  

Ir{nyít{si készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigy{zatoss{g  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy      18 óra 

 

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos 

munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges 

kompetenci{k elsaj{títtat{sa. 

Nincsen előtanulm{nyi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége 

 Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek 

megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés 

személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a 

munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei 

 A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a 

munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége 

a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a 

biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajt{i, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa       4 óra 

Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai 

 A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok. 

Szoci{lis létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa, 

megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és 

felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgat{s 

 Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi 

anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése  

Rakt{roz{s 

 [ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri 

alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga       2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa. 

Munkaeszközök dokument{ciói 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós 

követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok 

 Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g, 

meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 
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1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok       2 óra 

Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok 

valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése 

A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek 

biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések 

megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók, 

munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek rendeleteinek 

szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok, 

illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok. 

Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések. 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

- 
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1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s)  

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi t{rgyú 

jogszab{lyok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkoz{si 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. h{zi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

v{lasztott) szakma 

szab{lyainak 

veszélyei, {rtalmai 

 

1.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító sz{mú 

 

Foglalkoztat{s II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11499-12 Foglalkoztat{s II. 

Foglalkoztat{s II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n

y
 

lé
te

sí
té

se
 

[
ll

{s
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat     x    

Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   

V{llalkoz{st hoz létre és működtet       x  

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít      x   

Di{kmunk{t végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei, 

munkav{llaló felelőssége  x  x     

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k  x x      

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)  x x      

[ll{skeresési módszerek     x    

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése       x  

Munkaügyi szervezetek      x   

Munkav{llal{shoz szükséges iratok    x     

Munkaviszony létrejötte    x     

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és 

nyugdíjbiztosít{si összefüggései  x  x     

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei      x  x  

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és 

p{lyav{laszt{si tan{csad{s)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban  x  x  x  x 

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat  x x  x  x  

Inform{cióforr{sok kezelése  x  x  x  x 

Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Önfejlesztés x  x  x  x  

Szervezőkészség     x  x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Kapcsolatteremtő készség    x x  x  

Hat{rozotts{g  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Logikus gondolkod{s  x x x  x  

Inform{ciógyűjtés  x  x  x  x 
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2. Foglalkoztat{s II. tant{rgy        16 óra 

 

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a 

munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsaj{tít{s{ra. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok, 

együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott 

k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése, 

felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g. 

Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony. 

Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s, fajt{i: atipikus 

munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony, 

h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt 

bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő. 

Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si 

összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és 

j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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2.3.3. Áll{skeresés         4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si 

t{mogat{sok ismerete. 

Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél 

felépítése. 

[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai 

Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba 

történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe. 

Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó 

(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l 

(NPP).  

[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való 

törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj 

előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.  

Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.  

Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja, 

közfoglalkozat{s főbb szab{lyai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések, 

béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok). 

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni 

v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés, 

v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai. 

A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s, 

munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub, 

pszichológiai tan{csad{s. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

- 

 

2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

2.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepj{ték  x   

1.11. h{zi feladat   x  

 

2.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leír{s készítése  x   

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megold{sa  x   
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2.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 

10586-12  

azonosító sz{mú 
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A 10586-12 azonosító sz{mú Művészetelmélet és {br{zol{s megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő 

kompetenci{k 

10586-12 Művészetelmélet és {br{zol{s 

Művészettörténet 
Tér{br{zol{si 

rendszerek 
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FELADATOK 

Szakmai munk{j{hoz rajzi, festészeti, plasztikai és 

szakmai orient{ciós előtanulm{nyokat folytat 
       x  x x  x  x  

V{zlatokat készít, koncepciój{t, elképzeléseit rajzi 

vagy plasztikus form{ban jeleníti meg 
        x  x  x   x 

Folyamatosan felhaszn{lja, bővíti 

művészettörténeti, népművészeti és 

művészetelméleti ismereteit 

x x x      

SZAKMAI ISMERETEK 

Művészettörténeti és népművészeti kompetencia 

csoport: 
                

A művészettörténet stíluskorszakai egyes 

időszakok szellemiségébe {gyazottan 
x x       

Művészeti ir{nyzatok a modernizmus 

kialakul{s{tól napjainkig 
 x       

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkot{sok x x       

Hazai műemlékek, műgyűjtemények, az egyetemes 

művészettörténet emlékanyag{nak lelőhelyei 
x x x      

Időszaki ki{llít{sok, kort{rs alkotók x x x      

A műalkot{sok ön{lló értelmezési módjai, az 

ismeretek kreatív alkalmaz{si lehetőségei (kor-, 

stílus-  meghat{roz{s, műleír{s, műelemzés) 

x x x      

A néprajz és a népművészet alapfogalmai   x      

A magyar népművészet   x      

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya x x x      
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A művek, t{rgyak és szok{sok korba és 

környezetbe illesztése 
x x x      

[br{zol{si gyakorlat kompetencia csoport:                 

A kompon{l{s szab{lyai     x x x x 

A különböző képi és plasztikus elemek 

felületképző lehetőségei 
    x x x x 

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje     x x x x 

Fény-{rnyék viszonyok megjelenítése, 

kontraszthat{sok − a tónusképzés lehetőségei 
    x x x x 

A rajzol{s és festés különböző technik{i     x x x x 

Egyszerű geometrikus form{k és térelemek 

megjelenítése 
    x  x x 

Természeti form{k, növények és {llatok 

megjelenítése, azok felépítése, ar{nyai, mozg{sai 
    x    

Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, 

ar{nyai, mozg{sa 
     x x x 

Az épített külső és belső környezet megjelenítése 
    x  x x 

Különböző kompozíciók alkot{sa, mont{zs, koll{zs, 

kevert és egyedi technik{k alkalmaz{sa     
x 

 
x x 

A tér{br{zol{s ismert geometriai rendszerei 

(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer) 
   x     

A különféle form{k – térform{k, emberi test stb. – 

kifejező kapcsolatai 
      x x 

Form{k térszerkezeti saj{toss{gainak, statikai-

dinamikai viszonyainak térbeli {br{zol{sa 
    x x x x 

T{rgyak, növényi és {llati form{k, emberi figura, 

portré mint{z{sa 
    x x x x 

Dombormű, szobor és plasztika vagy install{ció 

készítési folyamat 
    x x x x 

Az elkészült munk{k bemutat{sra való előkészítése 

és ki{llít{sa 
   x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Művészettörténeti korok, műalkot{sok elemzése, 

értelmezése 
x   x  x           

Néprajzi ismeretek alkalmaz{sa     x            

Szabadkézi rajzol{s, festés, mint{z{s, 

térkonstrukciók kialakít{sa 
         x x  x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x  x x  x  x  x  x  x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Motiv{lhatós{g x  x  x  x  x   x  x x  

MÓDSZER KOMPETENCI[K 

Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa x   x  x x   x  x x  x  
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3. Művészettörténet               312 óra / 72+36 szabad óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Biztosítja a tanulók sz{m{ra, hogy ön{lló p{ly{juk sor{n saj{t szakterületükről minél 

nagyobb {ttekintéssel rendelkezzenek, és szakmai fejlődésük sor{n minél szélesebb 

v{laszt{si lehetőségekre t{maszkodjanak. 

Lehetővé teszi, hogy a nagy {tfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe 

szakelméleti, szaktörténeti és a szakgyakorlati ór{kon szerzett tud{s beilleszthetővé 

v{ljon. 

A képzőművészet és az iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteinek 

megszerzésén keresztül felkészít a tov{bbi elméleti munk{ss{g megkezdésére, a 

művészeti környezet ön{lló és szakszerű elemzésére és  értékelésére.  

Felkészít a magyar népművészeti környezetünk szakmai értékelésére, a gyakorlati 

alkalmaz{sban a szakszerű megközelítésekre.  

A művészet és a t{rsadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a t{rsadalom 

kapcsolat{nak, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszony{nak elemzése. 

A tanulm{nyok elősegítik a tanuló szűkebb és t{gabb környezet- és t{rgykultúr{j{nak 

ön{lló, szakszerű értékelését. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Stílustan és szaktörténet 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. A művészetek története a 19. sz{zadig         216 óra / 72 óra 

A művészettörténet stíluskorszakai a 19. sz{zadig 

Az elérhető írott és képi forr{sok, a legfontosabb tanulm{nyok ismerete a 

különböző művészettörténeti korokról 

Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és ir{nyzatok t{rsadalmi, 

kultúratörténeti h{tterének ismerete 

A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stil{ris megold{sok a különböző 

alkotók műveiben 

Összehasonlító elemzések a klasszikus alkot{sok körében 

Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete, előképek 

a hazai és külföldi műgyűjteményekben 

Múzeumok és m{s kultúratörténeti forr{sok felhaszn{l{sa a szélesebb 

t{rsadalmi környezet megismerése érdekében. 

A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek felt{r{sa, valamint a 

vizu{lis üzenetek verbaliz{l{s{nak helyes módja a műalkot{selemzések 

sor{n 

A vizu{lis ismeretek komplex, egyéni feldolgoz{si lehetőségei 
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Saj{t vélemény logikus, elemzési módszerekre t{maszkodó interpret{l{sa a 

műalkot{sok elemzése és a kiadott feladat kapcs{n. 

 

3.3.2. A művészetek története a 20. sz{zadban 

64 óra/18 szabad s{v óra 

A művészettörténet stíluskorszakai a XX. Sz{zadban. 

Az elérhető írott és képi forr{sok, a legfontosabb tanulm{nyok ismerete a 

különböző művészettörténeti korokról 

Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és ir{nyzatok t{rsadalmi, 

kultúratörténeti h{tterének ismerete 

A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stil{ris megold{sok a különböző 

alkotók műveiben 

Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkot{sok körében 

Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete. 

Lehetséges előképek, felhaszn{lható technikai megold{sok a hazai és 

külföldi műgyűjteményekben 

Múzeumok és m{s kultúratörténeti forr{sok felhaszn{l{sa a szélesebb 

t{rsadalmi környezet megismerése érdekében 

A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek felt{r{sa, valamint a 

vizu{lis üzenetek verbaliz{l{s{nak helyes módja a műalkot{selemzések 

sor{n 

A vizu{lis ismeretek komplex, egyéni feldolgoz{si lehetőségei 

Saj{t vélemény logikus, elemzési módszerekre t{maszkodó interpret{l{sa a 

műalkot{sok elemzése és a kiadott feladat kapcs{n 

A művész, a mű és a t{rsadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a 

közönség viszony{nak megv{ltoz{sa a XX. sz{zadban 

 

3.3.3. A néprajz és a népművészet alapfogalmai 

32 óra/18 szabad s{v óra 

A hagyom{nyos népi kultúra és gondolkod{smód megismerésének forr{sa 

A magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse - 

t{jegységekre lebontva 

Valamely hagyom{nyos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet, 

népszok{s, stb.) motívumainak vagy technik{inak felhaszn{l{si lehetőségei 

A magyar népművészet különböző {gai. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebont{sa, pontosít{sa) egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat  x x  

1.2. kiselőad{s x x   

1.3. megbeszélés x x x  

1.4. vita  x x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt x x x  

1.7. kooperatív tanul{s  x x  

1.8. h{zi feladat x    

 

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.5. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megold{sa x    

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. Művek  értelmezése x    

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

 

3.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4. Tér{br{zol{si rendszerek      36 szabad s{v óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy tanít{s{nak feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése.  

A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek 

elméleti alapjainak elsaj{tít{sa és gyakorlati alkalmaz{sa 

Megismerteti a műszaki rajz és az {br{zoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű 

haszn{lat{t, a műszaki {br{zol{s egyezményes jelölésrendszerét, valamint a 

leggyakrabban haszn{lt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és elj{r{sait.  

Kialakítja a műszaki rajzok olvas{s{nak, síkgeometriai rajz térbeli rekonstru{l{s{nak 

képességét.  

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. A tér{br{zol{s geometriai rendszerei 

36 szabad s{v óra/72 óra 

- síkmértan – síkmértani szerkesztések, 

- térgeometriai alapok 

- Monge-féle vetületi {br{zol{s 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebont{sa, pontosít{sa) egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés  x x  

1.4. szimul{ció x x x  

1.5. h{zi feladat x    

 

5.5.2.  A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. rajz értelmezése x    

3.2. rajz készítése leír{sból x    

3.3. rajz készítés t{rgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

 

4.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5.  Rajz, festés, mint{z{si gyakorlat            524 óra + 280 szabad s{v/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakm{kban középszintű 

tervezőmunk{ra, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek 

értelmezésére, gyakorlati feldolgoz{s{ra. 

A tanuló m{sok sz{m{ra is érthető form{ban tudja rögzíteni vizu{lis elképzeléseit, 

gondolatait, ötleteit.  

Felkészít  

- a természeti és t{rgyi vil{g szakszerű megfigyelésére, a l{tv{ny elemzésére és 

{br{zol{s{ra 

- az {br{zol{s célj{nak legmegfelelőbb technik{k és kifejezésmódok elsaj{tít{s{ra,  

- a l{tv{ny belső formai összefüggéseinek felt{r{s{val tanulm{nyrajzok, plasztikai 

tanulm{nyok készítésére. 

A tant{rgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, 

szín-és formakultúr{j{t, segíti a helyes önértékelés kialakul{s{t. Szélesíti a tanuló 

kreativit{s{t, a kreatív kifejezés eszközt{r{t, javítja a munkakultúr{t, helyes 

önértékelésre nevel.  

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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5.3. Témakörök 

A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi h{lóban 

egym{ssal szabadon kombin{lható témacsoportokat jelöl 

 

5.3.1. A l{tv{ny ut{ni tér{br{zol{s és formaképzés alapjai 

108 +72 szabad s{v óra/72 óra 

A tér-forma-szerkezet l{tv{nyanalízise, a különböző vizsg{lati módszerek 

és az erre épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése. 

A perspektíva szerepe, összevetése m{s, klasszikus képi {br{zol{si 

rendszerekkel és modern megold{sokkal.  

Az összetettebb térform{k redukciója a gömb, henger, kúp has{b mértani 

egységekre bontható analízise, síkbeli {br{zol{sa a rajz-festés-mint{z{s 

gyakorlat{ban. 

Ön{lló képi gondolkod{sra nevelés.  

A rajzkészség fejlesztése, jól felhaszn{lható "eszközkészlet" kialakít{sa, és 

t{rsít{sa a szakmai ismeretekhez 

L{tv{ny ut{n készült tanulm{nyrajzok készítése 

Egyszerű mértani testek form{inak, ar{nyainak, térbeli helyzetének 

tanulm{nyoz{sa 

Bonyolultabb t{rgycsoportok csendéletszerű be{llít{sai 

Síkkompozíciós gyakorlatok 

Színkompozíciós gyakorlatok 

Térkompozíciós gyakorlatok 

 

5.3.2. Ember{br{zol{s alapjai      144 + 72 szabad s{v óra/72 óra 

Az emberi alak tanulm{nyoz{sa a kor{bban megismert és vizsg{lt tér és 

kép-kompozíciós helyzetek tov{bbfejlesztésével 

Az élő modell ut{ni tanulm{nyok és az önarckép, mint a személyiség, a 

karakter, érzelmi - hangulati megnyilv{nul{sok megfigyelése, megragad{sa 

és {br{zolhatós{ga 

A bonyolultabb form{k analízise, redukciója, majd szintézise és 

"újrateremtése" a térform{knak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek 

felépítése, gyakorl{sa. 

A valós{g elemző megismerése, a lépték, ar{ny, szerkezet megfigyelése 

Művészeti anatómia alapjai, az emberi test ar{nyai 

Modell ut{ni portré 

Aktrajzi, mint{z{si tanulm{nyok alapjai  

 

5.3.3. Ember és tér       144 + 72 szabad s{v óra/72 óra 

Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak 

tanulm{nyoz{sa a kor{bban megismert és vizsg{lt tér és kép-kompozíciós 

helyzetek tov{bbfejlesztésével 
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Az élő modell ut{ni tanulm{nyok, az emberi alak, mint a személyiség, a 

karakter, érzelmi - hangulati megnyilv{nul{sok megfigyelése, megragad{sa 

és {br{zolhatós{ga 

A személyiség - önismeret és a gesztusok - anyaghaszn{lat, mint az alkotó 

egyénre jellemző stílus elemzése. 

Ember, és t{rgykompozíciók kapcsolata 

Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata 

Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozg{s analízise 

A valós{g elemző megismerése, a lépték, ar{ny, szerkezet megfigyelése 

Művészeti anatómia az emberi test ar{nyai, csonttan, izomtan alapjai 

Modell ut{ni portré 

Aktrajzi, mint{z{si tanulm{nyok 

 

5.3.4. Szakmai rajz       128 + 64 szabad s{v óra/36 óra 

A témakör feladata elsősorban a rajz-festés-mint{z{s órai tevékenységek 

sor{n a szakmai feladatokhoz köthető szabadkézi rajz, festés, mint{z{s, 

téralakít{s gyakorl{sa. Ezekhez példaként aj{nlott tevékenységek: 

Grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell, 

tempera, akvarell, stb.), anyaghaszn{lati ismeretek 

Színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, színes tus, 

olaj-pasztell haszn{lat{val 

Színes és monochrom festett felületek és anyagok mont{zs, koll{zs 

gyakorlatai 

Színtani ismeretek (fénytani ismeretek, a színek fizik{ja és fiziológi{ja, 

színdinamika, színszimbolika, a színek hat{sa, fényszínek és pigment 

színek, színkontrasztok) gyakorlati kreatív alkalmaz{sa 

Térkonstrukciók, makettek, modellek készítése 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebont{sa, pontosít{sa) egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. megbeszélés x x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés x x   

1.5. projekt x x   

1.6. kooperatív tanul{s x x   
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1.7. h{zi feladat x    

 

5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x   

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítés t{rgyról x x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

 

5.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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tant{rgyai, témakörei 
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A 10587-12 azonosító sz{mú Művészeti v{llalkoz{sok működtetése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

10587-12 

Művészeti v{llalkoz{sok működtetése 

Művészeti 

v{llalkoz{s 

M
ű

v
és

ze
ti

 v
{l

la
lk

o
z{

so
k

 

m
ű

k
ö

d
te

té
se

 

FELADATOK 

T{jékozódik a munkav{llal{s, a v{llalkoz{sok aktu{lis gazdas{gi-jogi 

feltételeiről  x 

Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközh{tterét  x 

Munkav{llalói vagy v{llalkozói tevékenységet folytat x 

Alkalmazza marketing ismereteit x 

Kialakítja üzleti stratégi{j{t: piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres x 

Felméri tevékenységének gazdas{gi vetületeit  x 

Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előír{sokat x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A különböző v{llalkoz{si form{k jellemzői  x 

A v{llalkoz{s létrehoz{s{nak gyakorlati feladatai  x 

A piackutat{s és marketing alapjai  x 

A finanszíroz{s lehetőségei x 

Az üzleti terv tartalma, felépítése x 

Az üzleti élet protokoll szab{lyai x 

Jogi alapfogalmak, a jog különböző {gai x 

A szerzői jogi szab{lyok x 

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szab{lyok x 

Dokument{ció és adminisztr{ció x 

A v{llalkoz{s szervezésének gyakorlati teendői x 

A munkavédelem jogszab{lyi környezete x 

Az egészség- és balesetvédelem {ltal{nos előír{sai x 

Környezetvédelmi előír{sok x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  x 

Szakmai szöveg létrehoz{sa  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 
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Ön{llós{g x  

Döntésképesség  x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Kezdeményezőkészség     x 

MÓDSZER KOMPETENCI[K 

Gyakorlatias feladatértelmezés  x 

Folyamattervezési készség       x 



 41 

 

7.  Művészeti v{llalkoz{s                32 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Az {ltal{nos gazd{lkod{si és jogi ismereteken túl a tant{rgy készítse fel a tanulót a 

művészeti v{llalkoz{s speci{lis menedzselési, kommunik{ciós, finanszíroz{si, 

kereskedelmi, és jogvédelmi ismereteire. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. Művészeti v{llalkoz{sok működtetése  32 óra/18 óra 

A munkav{llal{s, ill. a v{llalkoz{sok aktu{lis gazdas{gi- és jogi feltételei  

Munkav{llalói ismeretek a művészeti tevékenységform{kban 

Ön{lló v{llalkozói tevékenységform{k és működtetése a művészeti 

tevékenységben, a szerződéskötés speci{lis ismeretei a művészeti 

tevékenységben 

A műkereskedelem struktúr{ja, működése, hagyom{nyai, a bekapcsolód{s 

lehetőségei, szab{lyai 

A médiaszereplés, publik{ció szab{lyai 

Marketing ismeretek, piackutat{s alkalmaz{sa a művészeti tevékenységben 

Inform{ciós és adminisztratív tevékenységek 

Költségkalkul{ció készítése a kivitelezéshez és az értékesítéshez 

Kommunik{ció a munkat{rsakkal és a megrendelőkkel 

Protokoll és viselkedés a művészeti v{llalkoz{sok tevékenységi területein 

Szerzői jogi ismeretek, jogvédelmi alapfogalmak 

Aktu{lis piaci és műkereskedelmi v{ltoz{sok figyelemmel kísérése 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

7.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebont{sa, pontosít{sa) egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x x  

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. szemléltetés  x x  
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1.5. projekt x x   

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szimul{ció  x   

1.8. h{zi feladat x    

 

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x x   

2.2. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. Esetleír{s készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapj{n 
x    

3.4. Utólagos szóbeli besz{moló x x   

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

 

7.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
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Tervezés és technológia 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 10588-12 azonosító sz{mú Tervezés és technológia megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő 

kompetenci{k 

10588-12 

Tervezés és technológia 

Stílustan és 

szaktörténet 
Technológia Tervezés és gyakorlat 

S
tí

lu
st

an
 

S
za

k
tö

rt
én

et
 

A
n

y
ag

is
m

er
et

 

E
sz

k
ö

zi
sm

er
et

 

T
er

v
ez

és
 

A
n

y
ag

- 
és

 

es
zk

ö
zh

as
zn

{l
at

 

M
ű

h
el

y
- 

 é
s 

m
ű

te
re

m
h

as
zn

{l
at

 

K
iv

it
el

ez
és

 

FELADATOK 

Tervezés kompetenciacsoport:                 

Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit x x       

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza a tervezési 

munk{j{ban 
  x x x x x  

Szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai 

kivitelezési munk{j{ban 
     x x x 

Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg 

Ön{llóan értelmezi, meghat{rozza a feladatot 
x x x x x x x  

Forr{sanyagot, inform{ciót gyűjt, inspir{ciót keres a 

munk{hoz, koncepciót alakít ki 
x x   x    

Tervet, v{zlatot, makettet vagy 3D digit{lis modellt 

készít     x    

Manu{lis eszközökkel prezent{ciót készít 
    

x 
   

Digit{lis és egyéb elektronikus eszközökkel 

dokument{l, archiv{l és prezent{ciót készít, bemutat 
    x  x x 

Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít     x  x x 

Kialakítja, karbantartja és bemutatja a portfoliój{t  x   x    

P{ly{zatokon indul vagy ki{llít{sokon vesz részt     x   x 

Technológia kompetenciacsoport:         

Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit x x x x x    

Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési 

munk{j{ban 
    x x x x 

Szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai 

kivitelezési munk{j{ban 
    x  x x 

Kialakítja és fenntartja műhelykörnyezetét 
      x x 

Műhely- és műteremkörnyezetében szakmai 

feladatokat l{t el       
x x 

Kialakítja és fenntartja a szakmai munk{j{hoz 

szükséges eszközrendszert  
      x x 
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Alkalmazza szakm{ja legfontosabb alapanyagait, és 

segédanyagait 
     x x x 

Technológiai- és anyagkísérleteket végez 
     x x x 

Technikai-, technológiai eszközrendszerét szakmai 

feladataiban alkalmazza      
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az inform{ciógyűjtés menete, form{i  x x   x x x        

A probléma vagy feladat meghat{roz{s{nak módjai, 

menete 
         x       

Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulm{nyrajzok 

készítése hagyom{nyos és sz{mítógépes 

módszerekkel 

        x    x    

Tervdokument{ciók anyagainak elkészítése, 

össze{llít{sa 
    x x x  

Tanulm{nyrajzok alapj{n, vizu{lis memóri{j{ra, 

belső l{t{s{ra t{maszkodva kreatív tervek készítése 
  x x x x   

A l{tv{ny egyszerű lerajzol{s{t meghaladó 

{br{zol{si form{k, {tlényegítés, absztrakció 
    x  x x 

A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő 

anyagok megv{laszt{sa és kreatív haszn{lata 
     x x x 

Tervezés elmélet és alkalmaz{sa      x x x 

Vizu{lis jelek, szimbólumok egyértelmű, 

következetes haszn{lata (pl. magyar{zó, közlő 

rajzon) 

x x x x x    

Tipogr{fiai alapismeretek és alkalmaz{suk x    x   x 

Szaktörténet  x       

Szakismeret  x x x     

Szakműhely, műterem kialakít{s{nak, 

működtetésének és fenntart{s{nak alapismeretei 
      x x 

Szakmai kivitelező eszközök alapismerete    x  x  x 

Alapanyagok, segédanyagok felhaszn{l{si, 

alkalmaz{si módjai 
  x   x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Manu{lis és elektronikus prezent{ció  x  x x   x  x       

Szakrajz olvas{sa, értelmezése, készítése          x     x  

Szakműhely vagy műterem szakszerű haszn{lata           x   x x  

Kivitelező eszközök, technik{k szakszerű 

alkalmaz{sa 
             x  x 

Alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhaszn{l{sa              x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Döntésképesség  x x   x  x x   x x  x  

Ön{llós{g x  x  x  x   x  x  x  x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Együttműködési készség x   x  x  x x   x x   x 

MÓDSZER KOMPETENCI[K 
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Kreativit{s, ötletgazdags{g  x x   x x   x x   x x  

Problémaelemzés, -felt{r{s x x x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x x 

 

 

8. Stílustan és szaktörténet         122 óra/36+36 szabad s{v óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok, 

stílusok, ir{nyzatok felismerésére, szakmai alkalmaz{s{ra.  

A képző- és iparművészeti szakm{k és szakmai ir{nyok speci{lis történeti 

ismereteinek elsaj{tít{sa 

A szakmatörténet felhaszn{l{si lehetőségei a tervezési és kivitelezési munk{ban, az 

anyag és eszközhaszn{lat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmaz{st. 

A tant{rgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tant{rgy kronológi{j{n 

felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz 

kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

8.3.  Témakörök  

 

8.3.1.  Stílustan       36 óra/12 óra 

Művészettörténeti korszakok és stílusjegyeik 

Képzőművészeti alkot{sok elemzése 

Iparművészeti korszakok és stílusjegyeik 

Iparművészeti alkot{sok elemzése 

Ön{lló stílustani elemzések, összehasonlít{sok, projektmunk{k 

A képzőművészet, az iparművészet és a népművészet viszonya, 

hat{rterületeik  

 

8. 3.2.  Szaktörténet          86 óra/24 óra +36 szabad s{v 

Szakmatörténet alapjai 

Szakmatörténet kezdetektől napjainkig 

A szakma technológiai fejlődésének története 

Szakmatörténeti ismeretek alkalmaz{sa a tervezési folyamatban 

Szakmatörténeti ismeretek alkalmaz{sa a tervezés metodik{ban 

Szakmatörténeti ismeretek alkalmaz{sa a kort{rs alkot{sokban  

Anyaghaszn{lat a különböző történeti korszakokban 

 

8.4.  A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 
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8.5.  A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat  x   

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés x x   

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés  x   

1.6. projekt x x   

1.7. kooperatív tanul{s  x   

1.8. h{zi feladat x    

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x x  

1.5. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megold{sa x    

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex inform{ciók körében     
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4.1. Esetleír{s készítése x    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

5. Csoportos munkaform{k körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

 

8.6.  A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9.  Technológia        104 óra/108+36 szabad s{v óra* 
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.4. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A szakma gyakorl{s{hoz szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismertetése 

Az anyagok, eszközök, berendezések felhaszn{l{si, haszn{lati, üzemeltetési 

lehetőségei, szab{lyai 

Az elméleti felkészítés összekapcsol{sa a gyakorlati tevékenységekkel 

 

9.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

9.6. Témakörök 

 

9.6.1. Anyagismeret         50 óra/54 + 18 szabad s{v óra 

A szakm{ra jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése,  

Alapanyagok haszn{lata a kezdetektől napjainkig 

Az alapanyagok megmunk{l{s{hoz szükséges fizikai, kémiai tulajdons{gok 

Az alapanyagok csoportosít{sa felhaszn{l{suk szerint 

Különféle alapanyagok kiv{laszt{s{nak szempontjai 

Különféle alapanyagok beszerzése, előkészítése, biztons{gos haszn{latuk 

Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszerének megismerése 

 

9.6.2. Eszközismeret         54 óra/54 + 18 szabad s{v óra 

A szakm{ra jellemző eszközhaszn{lat, eszközök fejlődése a kezdetektől 

napjainkig 

Eszközök és berendezések csoportosít{sa, oszt{lyoz{sa  

Eszközök és berendezések haszn{lat{nak ismertetése 

Eszközök kiv{laszt{s{nak szempontjai 

Eszközök és berendezések beszerzésének forr{sai, haszn{latra való 

előkészítésük, karbantart{suk, biztons{gos haszn{latuk 

Eszközök és berendezések haszn{lati utasít{sainak, minősítési 

jelzésrendszerének megismerése, értelmezése 

Eszközök és berendezések felismerése, minőségük ellenőrzése 
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9.7. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

9.8. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

9.8.1.  A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés x x   

1.4. szemléltetés x x   

1.5. szimul{ció x x   

1.6. h{zi feladat x    

 

9.8.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.5. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x x   

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megold{sa x    

2.2. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. rajz értelmezése x x   
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4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

 

9.9. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Tervezés és gyakorlat       732 óra + 244 szabad s{v /540 óra +36 szabad s{v* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a szakmai tervezési, előkészítési és 

kivitelezési alapismeretekkel, tervezési módszerekkel. Felkészítse az ön{lló tervezési 

feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkoz{sra, és a tervek gyakorlati 

előkészítésére és megvalósít{s{ra. 

A tant{rgy felkészít a szakmai feladatok gyakorlati ell{t{s{ra 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. Tervezés            180 óra + 50 szabad s{v /135 szabad s{v* 

Az inform{ciógyűjtés form{i, menete 

A feladat vagy probléma meghat{roz{s{nak módjai, menete 

Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulm{nyrajzok készítése hagyom{nyos 

és sz{mítógépes módszerekkel 

Tervdokument{ciók anyagainak elkészítése, össze{llít{sa 

Tanulm{nyrajzok alapj{n kreatív tervek készítése 

A l{tv{ny egyszerű lerajzol{s{t meghaladó {br{zol{si form{k, {tlényegítés, 

absztrakció 

Tervezéselmélet és alkalmaz{sa 

Tipogr{fiai alapismeretek és alkalmaz{suk 

Dokument{l{s digit{lis és egyéb elektronikus eszközökkel  

Prezent{ció készítése és bemutat{sa 

Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése 

Portfólió kialakít{sa bemutat{sa és fejlesztése 

Szakmai rajz értelmezése, felhaszn{l{sa a tervezési folyamatban 

Eszközök megv{laszt{s{nak szempontjai, haszn{lata a tervezésben 

 

10.3.2. Anyag- és eszközhaszn{lat           180 óra/135 óra 
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Tradicion{lis és korszerű eszközök haszn{lata 

Anyagok és eszközök megv{laszt{s{nak szempontjai a gyakorlatban 

Anyagok, eszközök és berendezések haszn{lata a kivitelezési munk{ban  

Anyagok előkészítése, megmunk{l{sa, {llagmegóv{sa, rakt{roz{sa, 

mozgat{sa 

Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantart{sa 

Alapanyagok, eszközök beszerzése 

Az eszközök és berendezések haszn{lati utasít{sainak, minősítési 

jelzésrendszerének megismerése, értelmezése 

Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése 

Szakmai rajz, szakmai utasít{sok értelmezése, alkalmaz{sa a kivitelezési 

folyamatban 

 

10.3.3. Műhely- és műteremhaszn{lat 

180 óra + 50 szabad s{v/135 óra 

Műhely- és műteremkörnyezet 

A szakmai munk{hoz szükséges eszközrendszer 

Szakműhely, műterem kialakít{s{nak, működtetésének és fenntart{s{nak 

alapismeretei 

Munkavégzés tradicion{lis és korszerű műhelyben és műtermi 

környezetben 

A közvetlen műhelykörnyezet kialakít{sa az adott kivitelezési feladathoz és 

a zavartalan munkavégzéshez 

 

10.3.4. Kivitelezés 

192 óra + 144 szabad s{v/135 óra + 36 szabad s{v 

Feladatértelmezés  

Felkészülés a feladat ön{lló kivitelezésére 

Munkafolyamat és ütemterv meghat{roz{sa 

Szakmai konzult{ció 

Szakmai rajz, szakmai utasít{sok értelmezése, alkalmaz{sa a kivitelezési 

folyamatban 

Saj{t tervek felhaszn{l{sa a kivitelezés sor{n  

Anyag- és technológiai ismeretek megfelelő felhaszn{l{sa a kivitelezés 

sor{n 

A kivitelezett munkadarab t{rol{sa, csomagol{sa, sz{llít{si előkészületei 

A munkadarab bemutat{sa, install{l{sa, ki{llít{sa 

A munkadarab tervezésének és kivitelezésének dokument{l{sa 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

10.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. megbeszélés x x   

1.3. szemléltetés x x   

1.4. projekt x x   

1.5. kooperatív tanul{s x x   

1.6. szimul{ció x x   

 

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

k

er
et

 
1. 

Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leír{sból x    

3.3. rajz készítés t{rgyról x    

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex inform{ciók körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x x   

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés ut{n 
x x   

4.3. Utólagos szóbeli besz{moló x    

5. Csoportos munkaform{k körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x   

6.2. Műveletek gyakorl{sa x x   

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapj{n 
x x   

7.2. 
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és 

megfigyelése 
x x   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x   

8. Vizsg{lati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai prób{k végzése x x   

8.2. Technológiai mint{k elemzése x x   

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x   

8.4. Anyagmint{k azonosít{sa x x   

8.5. T{rgymint{k azonosít{sa x x   

9. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

9.1. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x    

9.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x    

 

10.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10727-12 azonosító sz{mú 

 

Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és 

kort{rs szakmai környezet 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 10727-12 azonosító sz{mú Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kort{rs 

szakmai környezet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak 

és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

10727-12 

Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kort{rs szakmai 

környezet 

Kort{rs 

szakmai 

környezet 

Szakmai 

{br{zol{si 

gyakorlat 

K
ép

ző
- 

és
 i

p
ar

m
ű

v
és

ze
t 

a 
20

. s
z{

za
d

b
an

 

K
i{

ll
ít

{s
 é

s 
k

u
lt

u
r{

li
s 

es
em

én
y

ek
 l

{t
o

g
at

{s
a 

E
m

b
er

- 
és

 k
ö

rn
y

ez
et

{b
r{

zo
l{

s 

FELADATOK 

Folyamatosan felhaszn{lja, bővíti kort{rs művészettörténeti és szaktörténeti 

ismereteit 
x      

Szakmaspecifikus rajzi és festészeti tanulm{nyokat folytat     x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Művészeti ir{nyzatok a modernizmus kialakul{s{tól napjainkig   x     

Időszaki ki{llít{sok, kort{rs alkotók   x   

Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya   x   

A művek, t{rgyak és szok{sok korba és környezetbe illesztése x     

Az emberi alak {br{zol{sai (tanulm{nyrajz, modellrajz, kroki)      x 

A drapéria és az öltözék {br{zol{s{nak különböző rajzi és festészeti megjelenítései      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Művészettörténeti korok, műalkot{sok elemzése, értelmezése x     

Stílustani ismeretek alkalmaz{sa a szakmai munk{ban x x   

Manu{lis és elektronikus prezent{ció      x 

Szakmai szöveg megértése, megfelelő haszn{lata  x     

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 
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Döntésképesség     x  

Ön{llós{g      x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Motiv{lhatós{g x  x    

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa      x 
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10727-12  

Textiltervezés, 

kivitelezés, szakmai 

rajz és kort{rs 

szakmai környezet 

Textil szakelmélet Textil szakgyakorlat 

T
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S
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P
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n
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k

és
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T
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l 
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m
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FELADATOK 

 Szakmai munk{j{hoz 

alkalmazza és folyamatosan 

bővíti a művészetettörténeti 

és a kort{rs művészeti 

ismereteit 

x     x        

 Szakmai munk{j{hoz 

figyelemmel kíséri a kort{rs 

textilművészet alkot{sait, 

eredményeit 

x             

Szakmai munk{j{hoz 

alkalmazza a textil- és 

viselettörténeteti ismereteit 

  x   x       

A textiltervezés sor{n a 

szakmai és esztétikai 

követelményeknek 

megfelelően alkalmazza 

rajzi és művészeti 

ismereteit 

      x     x 

Megfelelően alkalmazza a 

textil alapanyag-, minta- és 

formatervezés és a szakmai 

rajz alapjait 

        x    x  

Textil alapanyag-, minta- és 

formaterveit ön{llóan, 

kreatívan, magas esztétikai 

igénnyel készíti el 

    x x       

Textilterveit, v{zlatait, terv-

vari{cióit, koloritjait, 

makettjeit, modellrajzait 

szabadkézzel, vagy 

sz{mítógépes 

    x x   x x 
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képszerkesztő programok 

alkalmaz{s{val jeleníti meg 

A tervezés és a kivitelezés 

sor{n megfelelően 

alkalmazza szakm{ja 

technológiai folyamatait, 

anyagainak és eszközeinek 

ismereteit 

      x x     

Ismeri a textilipari 

alapanyagok eredetét, 

tulajdons{gait és 

elő{llít{suk módjait 

  x           

Ismeri a kelmegy{rt{s 

módjait, a kelmék 

legismertebb fajt{it, és 

jellemző tulajdons{gait 

  x           

Ruh{zati felhaszn{l{sú 

termékeket, öltözéket, vagy 

öltözködés kiegészítő 

t{rgyakat tervez, készít 

kreatív, egyéni módon 

      x x x   

Lak{stextil felhaszn{l{sú 

termékeket tervez, készít az 

épített környezetnek és 

funkciónak megfelelően, 

kreatív, egyéni módon 

      x x x   

Fali- és tértextil alkot{sokat 

tervez, készít kreatív, 

egyéni módon 

              

A tanult textiltechnik{kat 

kreatívan alkalmazza, 

kísérletezik, új minőségek 

létrehoz{s{ra törekszik 

        x x   

Megtervezi a teljes 

kivitelezési folyamatot az 

előkészítéstől az 

utómunk{latokig 

        x     

A tervezéssel, kivitelezéssel 

kapcsolatos szakmai rajzok 
              

A textiltervek, v{zlatok, 

koloritok, makettek, 

modellrajzok manu{lis 

és/vagy sz{mítógépes 

képszerkesztő programmal 

való professzion{lis 

megjelenítése 

            x 

SZAKMAI ISMERETEK 

20. sz{zadi és kort{rs 

képzőművészet és 

iparművészet  

  x            
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Textiltörténeti és 

viselettörténeti ismeretek a 

különböző korokban és 

kultúr{kban 

x x            

Rajzi, tervezési 

alapismeretek, (ritmusok, 

ismétlődési és stiliz{l{si 

módok, rapport{l{s, 

léptékv{lt{s, szimmetri{k 

és aszimmetri{k, z{rt és 

folyamatos kompozíciók, 

színtani ismeretek) 

      x     x 

Textilt{rgyak tervezésének, 

létrehoz{s{nak, 

mint{z{s{nak elméleti és 

stil{ris megalapoz{sa 

      x       

A tervezéshez szükséges 

forr{sok, inform{ciók 

elérési útja, felhaszn{l{sa a 

szerzői jogok 

figyelembevételével 

      x       

A tervezéshez szükséges 

gyűjtőmunka különböző 

típusai (pl. trendek, 

rétegigények, piaci 

inform{ciók, rendelkezésre 

{lló alapanyagok és 

technológi{k stb.) 

      x       

A tervezéssel, kivitelezéssel 

kapcsolatos szakmai rajzok 
        x   x 

A textiltervek, v{zlatok, 

koloritok, makettek, 

modellrajzok manu{lis 

és/vagy sz{mítógépes 

képszerkesztő programmal 

való professzion{lis 

megjelenítése 

    x     x x 

A teljes tervezési folyamat 

dokument{l{sa és 

prezent{ciója 

          x x 

A legfontosabb 

textiltechnik{k gyakorlati 

elsaj{tít{sa: kézi szövés, 

k{rpitszövés, kézi festés és 

textilnyom{s, varr{s 

alapműveletei 

        x     

Vegyes technik{k 

alkalmaz{sa és kísérletezési 

lehetőségek 

        x     

Utómunk{latok elmélete és 

gyakorlata 
        x     
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Textil anyag- és {ruismeret   x         x 

Textiltechnológia, kötéstani 

ismeretek, alapfogalmak 
              

Festékek, színezékek, és 

segédanyagok fajt{i, 

tulajdons{gai, haszn{latuk 

módjai 

  x           

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Manu{lis és elektronikus 

prezent{ció 
       x   x    

Szakmai szöveg megértése, 

megfelelő haszn{lata 
   x          x 

Szakmai rajz olvas{sa, 

értelmezése, készítése 
        x    x  

Kivitelező eszközök, 

technik{k, berendezések 

szakszerű alkalmaz{sa 

        x      

Alapanyagok, 

segédanyagok szakszerű 

felhaszn{l{sa       

        x      

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Döntésképesség        x   x    

Ön{llós{g        x x  x  x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Együttműködési készség        x      x 

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Ismeretek helyénvaló 

alkalmaz{sa 
        x     x 
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11.  Kort{rs szakmai környezet    64 óra+ 32 óra szabad s{v /64óra* 
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos ön{lló 

megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik ön{lló alkalmaz{s{ra. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Művészetelmélet és {br{zol{s 

Stílustan és szaktörténet 

Textil szakelmélet 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Képző- és iparművészet a 20. sz{zadban  64 óra/64 óra 

A nemzetközi és hazai modern és kort{rs művészeti és szakmai környezet 

megismertetése 

Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban 

 

11.3.2. Ki{llít{s és kultur{lis események l{togat{sa 

32 óra szabad s{v/32 óra szabad s{v   

A témakör részletes kifejtése 

Időszaki ki{llít{sok l{togat{sa, elemzések, besz{molók készítése 

[llandó ki{llít{sok l{togat{sa, elemzések, besz{molók készítése 

Műtereml{togat{sok 

Művésztelep, alkotó helyszínek l{togat{sa későbbi gyakorlati felhaszn{l{s 

célj{ból 

Egyéni és csoportos kort{rs ki{llít{sok l{togat{sa 

Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúr{j{nak megfigyelése 

Időszakos és {llandó textilki{llít{sok, aktu{lis szak- és művészeti v{s{rok 

megtekintése 

  

11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat  x x  
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1.2. kiselőad{s x   Sz{mítógép és periféri{i 

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x x  

1.5. szemléltetés  x x 

Sz{mítógép és periféri{i 

Szakmai folyóiratok, 

katalógusok 

1.6. projekt x   

Sz{mítógép és periféri{i 

Szakmai folyóiratok, 

katalógusok 

1.7. h{zi feladat  x x  

1.8. ki{llít{s l{togat{s  x x Digit{lis fényképezőgépek 

 

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
 x x  

1.2. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.3. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   

Sz{mítógép és 

periféri{i 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. Leír{s készítése x    

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
 x x  

2.4. Tesztfeladat megold{sa  x x  

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x    

 

11.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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12.  Szakmai {br{zol{si gyakorlat               128 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja  

A tant{rgy oktat{s{nak a célja, hogy a tanulók képesek legyenek szabadkézi 

v{zlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző f{zisaiban. Tudjanak 

v{zlatokat készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési 

és r{l{t{si viszonyokról, szabadkézi v{zlatokat készíteni elképzeléseikről, és 

méretar{nyos l{tv{nytervet készíteni az elkészítendő munk{ról. Ismerjék a különböző 

megjelenítési technik{kat, legyenek képesek az adott tém{hoz a legmegfelelőbbet 

kiv{lasztani. Terveiket a tér{br{zol{s ismert geometriai rendszereivel is megjelenítik. 

A textilt{rgyak, öltözékek esztétikus és professzion{lis {br{zol{s{nak, az emberi 

figur{n bemutatott öltözéktervek készítésének gyakorlati megalapoz{sa rajzi és 

festészeti eszközökkel. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Rajz, festés, mint{z{si gyakorlat  

Művészetelmélet és {br{zol{s 

Stílustan és szaktörténet 

Textil szakgyakorlat 

 

12.3. Témakörök 

  

12.3.1. Ember és környezet {br{zol{sa              128 óra 

 A témakör részletes kifejtése   

Szabadkézi stúdiumok készítése 

   -      az épített külső és belső környezet megjelenítése, 

- az emberi test megjelenítése (ar{nyok, szerkezet), 

- mozdulat{br{zol{s 

- modellrajz, kroki 

- az ember és környezete {br{zol{sa (ember és drapéria, figura és h{ttér, 

többalakos kompozíció) 

- a különféle form{k térszerkezeti saj{toss{gainak, statikai-dinamikai 

viszonyainak, kifejező kapcsolatainak térbeli {br{zol{sa, 

- a fény-{rnyék viszonyok megjelenítése. 

A munk{kat a rajzol{s és festés, vagy mint{z{s különböző technik{ival 

készítik.  

- grafikai felületek készítése monochrom eszközökkel (ceruza, tus, pasztell, 

tempera, akvarell, stb.), 
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 - színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus, 

olaj-pasztell haszn{lat{val, 

- színes és monochrom festett felületek és beragasztott anyagokkal 

kombin{lt faktur{lis hat{sok létrehoz{sa, 

- színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizik{ja és 

fiziológi{ja, színdinamika, színszimbolika, a színek hat{sa, fényszínek és 

testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei), 

- természeti t{rgyak {br{zol{sa különböző manu{lis grafikai 

megold{sokkal 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Rajzterem vagy műterem 

 

12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

 

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés x x   

1.4. szemléltetés x x   

1.5. projekt x x   

1.6. h{zi feladat x x   
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1.3. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. Képi inform{ciók körében     

2.1. rajz értelmezése x x   

2.2. rajz készítés t{rgyról x x   

2.3. rajz elemzés, hibakeresés x    

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés ut{n 
x    

3.2. Utólagos szóbeli besz{moló x    

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

6. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

6.1. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x    

6.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x    

 

12.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13.  Textil szakelmélet                240óra/192 óra 

 

13.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a textilművesség és a 

textilművészet alapanyagaival, azok tulajdons{gaival, technológi{ival és történetével. 

A tant{rgy felkészíti a tanulót a szakmai munkavégzést megalapozó elméleti tud{sra. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 240 óra/192 óra 

Történelem 

Művészettörténet 

Kémia 

Fizika 

Matematika 

Művészetelmélet és {br{zol{s 

Stílustan és szaktörténet 

Technológia 

Kort{rs szakmai környezet 

Informatika 

Textil szakgyakorlat 
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13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Textiltörténet, textiltechnológia-történet és viselettörténet 

64óra /32 óra 

A legrégebbi textilemlékek, leletek 

A fon{s története, eszközei a kezdetektől napjainkig 

A szövés története, eszközei a kezdetektől napjainkig 

A textíli{k színezésének története, színezékek fajt{i, sz{rmaz{sa 

A kézifestés, a batikol{s ősi technik{i, sz{rmaz{si helyei, műveletei 

A textilnyom{s története és technik{i a kezdetektől napjainkig 

A szövött k{rpit története a kezdetektől napjainkig 

A szőnyegszövés és technik{i, sz{rmaz{si helyek, szövésfajt{k, mint{z{si 

lehetőségek 

Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés 

Biz{nc, a rom{nkor és a gótika öltözködéstörténete 

A renesz{nsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete 

A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus kor{nak 

viselettörténete 

A sz{zadforduló, a két vil{gh{ború közötti kor, az ötvenes és hatvanas évek 

öltözködéstörténete 

  XX. sz{zadi és kort{rs viselettörténet és textilművészet  

 

13.3.2. Szakelméleti vizsgafelkészítés    112óra/64óra 

A textilipar alapanyagai, fajt{i, csoportosít{suk, tulajdons{gaik, 

felhaszn{l{suk 

 A kötéstan alapjai, a kötésrajz szab{lyai, alapkötések és jellemzőik 

  A sodrat és a finoms{gi sz{moz{s, cérn{k, díszítőfonalak 

Textil {ruismeret, anyagösszetétel, kikészítési módok, felhaszn{l{si 

lehetőségek 

A legrégebbi textilemlékek, leletek 

A fon{s története, eszközei a kezdetektől napjainkig 

A szövés története, eszközei a kezdetektől napjainkig 

A textíli{k színezésének története, színezékek fajt{i, sz{rmaz{sa 

A kézifestés, a batikol{s ősi technik{i, sz{rmaz{si helyei, műveletei 

A textilnyom{s története és technik{i a kezdetektől napjainkig 

A szövött k{rpit története a kezdetektől napjainkig 

A szőnyegszövés és technik{i, sz{rmaz{si helyek, szövésfajt{k, mint{z{si 

lehetőségek 

Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés 

Biz{nc, a rom{nkor és a gótika öltözködéstörténete 

A renesz{nsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete 

A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus kor{nak 

viselettörténete 
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A sz{zadforduló, a két vil{gh{ború közötti kor, az ötvenes és hatvanas évek 

öltözködéstörténete 

  XX. sz{zadi és kort{rs viselettörténet és textilművészet  

 

13.3.3. Képfeldolgozó programok haszn{lata a textiltervezésben 

64 óra/64 óra  

Sz{mítógépes alapismeretek 

A textilműves szakma sz{mít{stechnikai h{tterének alkalmaz{sa 

A szakhoz kötődő digit{lis képalkotó berendezések, eszközök és azok 

működési elvének ismerete 

A szakhoz kötődő adatgyűjtési lehetőségek, inform{cióhordozók 

megismerése  

Képfeldolgozó, képszerkesztő programok jellegzetességei 

Pixeles és vektoros képek, grafik{k tulajdons{gai, készítésének módjai 

Pixelgrafikus és vektorgrafikus program haszn{lat{nak elsaj{tít{sa 

tervezési feladatokon keresztül 

Forma- és mintatervezési gyakorlatok 

Képdigitaliz{l{si technik{k és tov{bbi felhaszn{l{si lehetőségeik 

Képform{tumok, felbont{sok, {tméretezések, színbe{llít{sok  

Rajzeszközök és képmódosító eszközök haszn{lata 

Színmódosít{si és retus{l{si lehetőségek 

Digit{lis színrendszerek ismerete 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Textil szaktanterem vagy elméleti oktat{sra is alkalmas textil tanműhely 

Sz{mítógépekkel és periféri{ival felszerelt szaktanterem, tervező terem 

 

13.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s 

 

13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat  x  
Szemléltető eszközök, 

berendezések 

1.2. kiselőad{s x   
Szemléltető eszközök, 

berendezések 

1.3. megbeszélés  x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.4. vita  x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.5. szemléltetés  x  

Vetítő (projektor) és 

szemléltető eszközök, 

sötétítésre alkalmas 
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eszközök 

1.6. projekt x   

Szemléltető eszközök, 

berendezések, sz{mítógép 

és tartozékai 

1.7. h{zi feladat x    

1.8. ki{llít{s-l{togat{s x x   

 

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x   SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x   SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.5. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x   SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x   SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.3. Tesztfeladat megold{sa x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x   

Szemléltető eszközök, 

berendezések 

 

13.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14. Textil szakgyakorlat       480+32 szabad s{v óra/528óra +96 szabad s{v óra* 
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 
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A tant{rgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a textilművesség és a 

textilművészet alapanyagaival, eszközeivel, technológi{ival és azok kreatív és 

sokoldalú felhaszn{l{s{val. 

A tant{rgy felkészíti a tanulót a szakmai munkavégzést megalapozó gyakorlati 

tud{sra. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Tervezés és gyakorlat 

Szakmai {br{zol{si gyakorlat 

Rajz, festés, mint{z{si gyakorlat 

Textil szakelmélet  

Stílustan és szaktörténet 

Technológia 

Művészettörténet 

Kort{rs szakmai környezet 

Kémia 

Fizika 

Matematika 

 Munkavédelmi alapismeretek 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. Textiltervezés              192 óra/224 óra 

 Rajzi, tervezési alapismeretek, (grafikai {tír{sok, ritmusok, ismétlődési és 

stiliz{l{si módok, rapport{l{s, léptékv{lt{s, pozitív és negatív felületek 

viszonya, szimmetri{k és aszimmetri{k, z{rt és folyamatos kompozíciók, 

színtani ismeretek)  

Textilt{rgyak tervezésének, létrehoz{s{nak, mint{z{s{nak elméleti, stil{ris 

és gyakorlati megalapoz{sa 

A rajzi, művészettörténeti és viselettörténeti ismeretek alkalmaz{sa a 

szakmai és esztétikai követelményeknek megfelelően a textiltervezésben  

Textil alapanyag-, minta- és formatervek készítése ön{llóan, kreatívan, 

magas esztétikai igénnyel 

A tervezéshez szükséges forr{sok, inform{ciók elérési útja, felhaszn{l{sa a 

szerzői jogok figyelembevételével 

A tervezéshez szükséges gyűjtőmunka különböző típusai (pl. trendek, 

rétegigények, piaci inform{ciók, rendelkezésre {lló alapanyagok és 

technológi{k stb.)  

A textiltervek, v{zlatok, terv-vari{ciók, koloritok, makettek, modellrajzok 

manu{lis, ill. sz{mítógépes képszerkesztő programmal való professzion{lis, 

esztétikus megjelenítése 

A szakma technológiai folyamatainak, anyagainak és eszközeinek megfelelő 

alkalmaz{sa a textiltervezésben 
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Ruh{zati felhaszn{l{sú termékek, öltözékek vagy öltözködés kiegészítő 

t{rgyak tervezése kreatív, egyéni módon 

Lak{stextil felhaszn{l{sú termékek tervezése az épített környezetnek és 

funkciónak megfelelően, kreatív, egyéni módon 

 Fali- és tértextil alkot{sok tervezése kreatív, egyéni módon 

A tanult textiltechnik{k kreatív alkalmaz{sa kísérleti, új minőségek 

létrehoz{s{ra való törekvés a tervezésben 

A teljes tervezési folyamat esztétikus dokument{l{sa 

 

14.3.2. Textilműves kivitelezés 

256+32 szabad s{v óra / 272+96 szabad s{v óra 

Műhely és műteremkörnyezetben textilműves szakmai feladatok ell{t{sa 

A textilműves szakma legfontosabb technológi{inak, alapanyagainak, 

segédanyagainak, szersz{mainak, berendezéseinek szakszerű alkalmaz{sa 

Technológiai- és anyagkísérletek végzése, törekedve az új minőségek 

létrehoz{s{ra 

A tanult textiltechnik{k kreatív alkalmaz{sa, kísérletezés, új minőségek 

létrehoz{s{ra való törekvés 

A saj{t terv kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagok és technológi{k 

kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa  

A teljes kivitelezési folyamat megtervezése az előkészítéstől az 

utómunk{latokig  

A legfontosabb textiltechnik{k gyakorlati elsaj{tít{sa: kéziszövés, k{rpit-, 

vagy szőnyegszövés, kézifestés és textilnyom{s, varr{s alapműveletei  

Festékek, színezékek és segédanyagok szakszerű haszn{lata 

Vegyes technik{k alkalmaz{sa és kísérletezési lehetőségek 

Utómunk{latok gyakorlata 

A textilt{rgy kivitelezése sor{n esztétikai és szakmai szempontokat 

figyelembe véve az elsaj{tított textiltechnik{k (kéziszövés, k{rpit-, vagy 

szőnyegszövés, kézifestés, textilnyom{s, varr{s) szakszerű alkalmaz{sa  

A kivitelezés és/vagy kiviteleztetés sor{n a jelenkor követelményeinek 

megfelelő kézműves és ipari technológi{k alkalmaz{sa 

Lak{stextil felhaszn{l{sú termékek kivitelezése a tervnek megfelelően 

Fali- és tértextil alkot{sok kivitelezése saj{t terv alapj{n 

Ruh{zati felhaszn{l{sú termékek, öltözékek, vagy öltözködés kiegészítő 

t{rgyak kivitelezése a tervnek megfelelően 

 

14.3.3. Prezent{ciókészítés     16 óra/16 óra  

Prezent{ció készítésére alkalmas sz{mít{stechnikai programok ismerete 

A prezent{ció bemutat{s{nak eszközei, feltételei 

Prezent{ció szerkezetének, tartalm{nak megv{laszt{sa 

Esztétikai szempontok figyelembe vételével prezent{ció, portfólió készítése 

Képfeldolgozó, képszerkesztő programok alkalmaz{sa 
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Tipogr{fiai és szövegtördelési alapszab{lyok ismerete és haszn{lata 

 

14.3.4. Textil szakmai rajz     16 óra/16 óra  

Rajzi, tervezési alapismeretek, (ritmusok, ismétlődési és stiliz{l{si módok, 

{tír{sok, rapport{l{s, léptékv{lt{sok, kicsinyítés-nagyít{s, szimmetri{k és 

aszimmetri{k, z{rt és folyamatos kompozíciók) 

Kötésrajz, kartonrajz 

Szab{srajz, modellrajz, divatrajz, divatillusztr{ció 

Modellezés, makettezés saj{t terv alapj{n 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Textil tanműhely 

 

14.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.2. megbeszélés x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.3. szemléltetés x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.4. projekt x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.5. h{zi feladat x x   

 

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.3. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x   SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

1.4. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 
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2. Képi inform{ciók körében     

2.1. rajz értelmezése x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.2. rajz készítése leír{sból x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.3. rajz készítés t{rgyról x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.4. rajz kiegészítés x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

2.5. rajz elemzés, hibakeresés x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x x   

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. 
[rutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

5.2. Műveletek gyakorl{sa x x  SZVK 6.1-6.34 alapj{n 

5.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

 

14.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 


