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Közismereti tárgyak (technikumi és szakgimnáziumi)
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
9. évfolyam (technikumi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunikáció
A beszédhangok képzése, sajátosságai
Szavak elemeire bontása
Szófajok jellemzői
Mondatok sajátosságai
Helyesírási alapelvek

10. évfolyam (technikumi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A szöveg fogalma, jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemei
Az intertextualitás
A szöveg szerkezeti felépítése
Stílus (a társalgási, publicisztika, tudományos, szónoki és irodalmi stílus)
Álláskeresés iratai (önéletrajz, motivációs levél)
A hangalak és a jelentés kapcsolata
Szóképek, alakzatok

11. évfolyam (technikumi és szakgimnáziumi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ember és nyelv, nyelvtípusok
Nyelv és kommunikáció, nyelvi agresszió
Kommunikáció és média
A szónoki beszéd, felépítése, megszerkesztése
Az érv felépítése, fajtái
A vita

12. évfolyam (szakgimnáziumi)
1.
2.
3.
4.

Nyelvtörténeti korszakaink és nyelvemlékeink
Szókincstan, hangtan, alaktan, mondattan
Nyelvművelés
Gyakorlati szövegalkotás

Irodalom
9. évfolyam (technikumi)
1.
2.
3.
4.
5.

Műnemek és műfajok
Görög mitológia
Homéroszi eposzok
Görög dráma
Biblia
9

6. A középkor irodalma
7. Reneszánsz irodalom, Janus Pannonius

10. évfolyam (technikumi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A reformáció irodalma, Balassi Bálint
Színjátszás az Erzsébet-korban, Shakespeare: Rómeó és Júlia
Az európai felvilágosodás alkotói: Voltaire, Swift
A magyar felvilágosodás alkotói (Csokonai, Berzsenyi költészete)
Az európai romantika, Puskin: Jevgenyij Anyegin
A romantika kora, Katona József: Bánk bán
Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály költészete
Petőfi Sándor költészete
Jókai Mór: Az arany ember

11. (technikumi és szakgimnáziumi)
1. A realizmus, Balzac: Goriot apó
2. Az orosz realizmus: Ivan Iljics halála
3. A magyar irodalom 1849 után: Arany János balladai és lírai költészete
4. Madách Imre: Az ember tragédiája
5. Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt, Bede Anna tartozása
6. Herczeg Ferenc pályaképe
7. A Nyugat, Ady Endre költészete
8. Babits Mihály költészete, a Jónás könyve elemzése
9. Kosztolányi Dezső lírája és az Édes Anna c. regénye
10. Juhász Gyula és Tóth Árpád költészete

12. (szakgimnáziumi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az avantgard, Kafka: Az átváltozás
József Attila pályája, költészete
Radnóti Miklós pályája, költészete
Szabó Lőrinc költészete
Márai Sándor emigrációs irodalma
Örkény István egypercesei
Németh László: Iszony
Kertész Imre: Sorstalanság
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Angol nyelv
9. évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Ismerkedés, bemutatkozás
2. Szabadidős tevékenységek
3. Család és barátok
4. Étkezés
5. Napirend
6. Időjárás és évszakok
Nyelvtani témakörök
1. Subject pronouns (I, you, she, they)
2. Possessive adjectives (my, your, her)
3. Plurals, a/an, this/that/these/those
4. Imperatives
5. Present Simple Tense
6. Question words
7. Prepositions of time and place (at, in, on, to)
8. Adverbs of frequency (sometimes, often, never, usually)
9. Can/can’t
10. A személyes névmások tárgyesete (me, him, her, us)
11. Tőszámnevek, sorszámnevek, dátumok
12. Past Simple Tense, rendhagyó igék
13. There is/there are, there was/there were

10.évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Nyaralás, világjárás
2. Utazás itthon és külföldön, közlekedési eszközök
3. Sport és egészség
4. A tizenévesek világa
5. Bevásárlás
6. Mindennapi tudomány
Nyelvtani témakörök
1. Present Perfect Simple
2. Going to
3. Will
4. Past Continuous Tense
5. Relative clause
6. Used to
7. Can, might, may, should, have to, must

11

11.évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Emberek jellemzése
2. Divat és öltözködés
3. Egy emlékezetes nyaralás elmesélése
4. Sport, sporttevékenységek bemutatása
5. A hely ahol élek, saját szoba jellemzése
6. Kulturális események, nyelvtanulás szerepe
Nyelvtani témakörök
1. Present simple vs. present continuous tense
2. Past continuous tense
3. Going to
4. Comparative and superlative adjectives (A melléknevek közép és felsőfoka)
5. Will
6. Infinitive or gerund (főnévi és melléknévi igenév)
7. should
8. Used to

12.évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Iskola és oktatás
2. Családi élet, családi ünnepek
3. Étkezés az étteremben
4. Pénz és a munka világa, legnépszerűbb szakmák, nyári diákmunka
5. Bevásárlás és egyéb szolgáltatások (posta, varroda, rendőrség, kozmetikus)
6. Utazási szokások, közlekedési eszközök
Nyelvtani témakörök
1. Present Continuous- stative verbs
2. Modal verbs: must/ have to, can, could, would, might
3. Countable and uncountable nouns, quantifiers
4. Relative clauses
5. Past Perfect Tense
6. Passive voice (Szenvedő szerkezet)

13.évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Városi és vidéki élet
2. Hagyományos magyar és angol ételek, étterem és menza, ételkészítés
3. Magyarország (Hungary)
4. Környezetvédelem
12

5. Egészség és betegségek, betegségek kezelése
6. Saját iskolám bemutatása
Nyelvtani témakörök
1. Reported speech
2. Be able to
3. Conditionals (feltételes mód-1.2. típus)
4. Igeidők áttekintése
5. Szóalkotás, szóképzés (word formation)
6. Phrasal verbs (igei kifejezések)

Német nyelv
9. évfolyam
Szóbeli tételek:
1. Bemutatkozás, család
2. Napirend
3. Párbeszéd étteremben
4. Párbeszéd nyelviskolában
5. Szabadidős tevékenységek, hogyan töltöd a szabadidőd?
Nyelvtani témakörök:
1. Igeragozás jelenidőben
2. Személyes névmások
3. Sein ige ragozása
4. Kijelentő,kérdő mondatok szórendje
5. Főnevek határozott és határozatlan névelője, főnevek többesz száma
6. Tagadás(nicht, kein)
7. Főnevek tárgyesete
8. Viel,viele határozatlan számnév
9. Összetett főnevek névelője
10. Möchte módbeli segédige
11. Tőhangváltós igék ragozása
12. Összetett mondat az/ und,aber, oder/ kötőszavakkal
13. A von elöljárószó használata
14. Eldöntendő kérdés
15. Mein, meine, mein birtokos névmások
16. Személyes névmások tárgyesete
17. Schon, noch határzószó használata és jelentése
18. Gyenge főnevek
19. Lang, lange határozószó használata
20. Haben segédige használata és jelentése
21. Doch használata
13

22. Az in elöljárószó használata, jelentése
23. Die Uhr és a die Stunde szavak használata
24. Elváló és nem elváló igekötők
25. A sondern kötőszó használata
26. es gibt szerkezet használata
27. A man általános alany használata
28. A wissen ige ragozása és jelentése
29. A müssen, können wollen segédigék jelentése és ragozása
30. Leider és schade használata
31. Az erst és a nur módosítószavak használat
32. Um, für elöljárók jelentése és használata
33. Ország és városnevek
34. Einer,eine, eins, keiner, keine keins határozatlan névmások
35. Az idő kifejezése/óra/ -hivatalos és nem hivatalos
36. Jeder, jede, jedes névmás
37. Dieser,diese, dieses mutatónévmás

10 évfolyam
Szóbeli tételek:
1. Meghívás étterembe, színházba, moziba vagy egyéb szabadidős programrapárbeszéd
2. Bevásárlás-párbeszéd a boltban
3. Étkezési szokások- mit eszel reggelire, ebédre, vacsorára
4. Ruhavásárlás- párbeszéd
5. Lakóhely, lakás bemutatása
6. Útbaigazítás- párbeszéd
7. Telefonbeszélgetés, üzenetek felvétele, átadása, téves kapcsolás-párbeszéd
8. Párbeszéd utazási irodában
9. Szobafoglalás- párbeszéd
Nyelvtani témakörök:
1. A személyes névmások esetei
2. A man névmás használata
3. Felszólító mód
4. A mögen módbeli segédige ragozása és használata
5. Kötőszavak fordított szórenddel
6. Kötőszavak egyenes szórenddel
7. Jövö idö- Futur1
8. A főnevek részes esete
9. Birtokos névmások és ragozásuk
10. A dürfen módbeli segédige
11. Elöljárószavak részes és tárgyesettel esettel
12. A dass kötőszó használata, KATI szórend
13. A genug határozószó használta
14. Viel, wenig határozatlan számnevek
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15. Helymeghatározással kapcsolatos igék használata- stehen-stellen, setzen-sitzen, legenliegen,hängen-hängen
16. Múlt idő- Das Perfekt használata és képzése
17. A gegenüber elöljárószó használata
18. A bis, bis zu elöljárószavak használata
19. Birtokos eset-Genitív
20. A wegen elöljárószó használata

11 évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Az orvosnál-párbeszéd
2. Egészséges életmód
3. Lakástípusok bemutatása
4. Vidéki és a városi élet előnyei hátrányai
5. Bevásárlás, kis boltok és szupermarketek előnyei,hátrányai
6. Modern vásárlási lehetőségek-csomagküldő szolgálatok, online bevásárlás előnyei és
hátrányai
7. Divat és ruhavásárlási lehetőségek és szokások
8. Családi élet és szokások most és régen
9. Házimunka típusai, munkamegosztás a családban
10. Fiatalok társas kapcsolatai, szabadidős tevékenységei- szerelem, barátság,
osztályközösség, internetes közösségi oldalak
Nyelvtani témakörök
1. Visszaható igék és visszaható névmások
2. Melléknevek fokozása, összehasonlítás kifejezése
3. Lassen ige használata főigeként és segédigeként
4. Melléknevek ragozása (gyenge , vegyes ,erős ragozás)
5. Földrajzi nevek használata és ragozása
6. Az elbeszélő múlt ( das Imperfekt)
7. Szenvedő szerkezet ( Vorgangspassiv- Zustandspassiv)
8. Feltételes mellékmondatok a wenn kötőszóval
9. Als, wenn időhatározói mellékmondat
10. Seitdem, bis kötőszavak használata
11. Zu+ infinitives szerkezet használata
12. Célhatározói mellékmondatok- um…. zu, damit

12 évfolyam
Szóbeli témakörök
1. Szabadidős tevékenységek típusai, összehasonlítása, meghívás elfogadása, televíziós
szokások, állásfoglalás, érvelés valami mellett vagy ellen
2. Nyaralás motivációi, szálláslehetőségek, vendégház kontra szálloda, az utazás
előkészítése, védekezés a betörők ellen
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3. Közlekedési alaphelyzetek, szabályok, közlekedési eszközök összehasonlítása,
autóvezetés, autóvásárlás
4. Az ideális jövőkép, a pénz szerepe az életünkben, ideálok, értékreferenciák
5. A technika vívmányai, intelligens háztartási gépek
6. Stressz nélküli életmód kontra stresszes életmód-szokások lehetőségek, következmények
7. Betegségek, gyógyítási lehetőségek, megelőzés, egészséges életmód
8. Környezetvédelem, környezeti ártalmak
9. Évszakok, időjárási jelenségek
10. Receptek, ételkészítés, egészséges táplálkozás
Nyelvtani témakörök
1. Időhatározói mellékmondatok: nachdem, seitdem, bis, bevor, während, solange, wenn, als
2. Plusquamperfekt, régmúlt használata és képzése
3. Feltételes mód jelen és múlt ideje 4. Szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel
4. Ohne dass, ohne zu, anstatt dass, anstatt zu szerkezetek használata
5. Elváló és nem elváló igekötők
6. Haben… zu+infinitiv; sein….zu + infinitiv
7. Vonzatos igék
8. Leggyakoribb vonzatos melléknevek
9. Melléknévi igenevek

Matematika
9. évfolyam
1. Halmazok
• halmazokat különböző módon megad
• halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi
• alkalmazza a logikai szita elvét
2. Számhalmazok, műveletek
• műveleti azonosságok helyes használata
• racionális számokat tizedes törtbe és rendes törtbe is felír
• ismeri az intervallumokat, abszolútérték, ellentett és reciprok fogalmát
3. Hatvány, gyök

4.

• ismeri és alkalmazza az egész kitevős hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait
• ismeri és alkalmazza a normál alakot
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
•

ismeri és alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv,
grafikus megoldás, szorzattá alakítás
• tud megoldani elsőfokú egyenletet, egyenlőtlenséget és elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszert
5.
A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
•

képlettel adott függvény hagyományosan és digitálisan ábrázol
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•
•
•

megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket
adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, azokat táblázatba rendezi
grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat

10. évfolyam
•

A gyökfogalom kiterjesztése

Racionális számok, irracionális számok
A négyzetgyökvonás azonosságai
A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása
Az azonosságok alkalmazása feladatokban
A számok n-edik gyöke
Az n-edik gyökvonás azonosságai
•
A másodfokú egyenlet
A másodfokú egyenlet és függvény
A megoldó képlet
Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek
Másodfokú egyenlőtlenségek
Négyzetgyökös egyenletek
• A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése A körrel kapcsolatos ismeretek áttekintése
Középponti és kerületi szögek tétele
Kerületi szögek tétele; látókörív
•
A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai
A háromszög belső szögfelezőjének egy tulajdonsága
Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei
Arányossági tételek a derékszögű háromszögben
•
Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése
Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói
Számítási feladatok a szögfüggvények alkalmazásával
Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között
Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével
Nevezetes szögek szögfüggvényei

11. évfolyam
I.
Hatvány, gyök, logaritmus
• Törtkitevőjű hatvány
• Exponenciális egyenletek megoldása
• Exponenciális egyenletrendszerek megoldása
• Exponenciális egyenlőtlenségek megoldása
• A logaritmus fogalma, példák
A logaritmus azonosságai
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•

Feladatok a logaritmus azonosságaira

II. A trigonometria alkalmazásai
•
•
•
•
•
•
•
•

Vektorműveletek rendszerezése, alkalmazások
Két vektor skaláris szorzata
Skaláris szorzat a koordináta-rendszerben
A skaláris szorzat alkalmazásai
A szinusztétel és alkalmazásai
A koszinusztétel és alkalmazásai
Trigonometrikus tételek és összefüggések alkalmazása
Összegzési képletek alkalmazásai

III. Koordinátageometria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vektorok a koordináta-rendszerben.
Két pont távolsága. Két vektor hajlásszöge
Szakasz osztópontjának koordinátái
A háromszög súlypontjának koordinátái
Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben
Az egyenes egyenletének különböző alakjai
Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge
A kör egyenlete
A kör és az egyenes kölcsönös helyzete. Két kör közös pontjai – feladatok
megoldása

IV. Valószínűségszámítás, statisztika
Klasszikus valószínűségi modell

12. évfolyam (szakgimnázium)
I. Számsorozatok
•
•
•
•
•

A sorozat fogalma, példák sorozatokra
A számtani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege
A mértani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege
Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra
Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása

II. Térgeometria
•
•
•
•
•
•

A terület fogalma, a sokszögek területe
A kör és részeinek területe
A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogata
A gúla és a kúp felszíne és térfogata
Térfogat és felszínszámítási feladatok
A csonka gúla és a csonka kúp felszíne és térfogata
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•

A gömb és részeinek felszíne és térfogata

III. Rendszerező összefoglalás Halmazok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kombinatorika
Valószínűségszámítás
Számok és műveletek
Számelmélet, oszthatóság
Hatvány, gyök, logaritmus
Racionális kifejezések
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Egyenletrendszerek
A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai
Műveletek függvényekkel
Függvénytulajdonságok
.Alapvető geometriai fogalmak
Geometriai transzformációk
Vektorok, szögfüggvények
Nevezetes síkidomok tulajdonságai
Koordinátageometria

19

Etika
12. évfolyam (szakgimnáziumi)
I. Az emberi természet
1. Az erkölcsi gondolkodás fejlődése és az emberi természet II. Honnan van a rossz,
amit teszünk? 2. A jó és a rossz
3. Miért szenvedek? III. Mit kell tennem?
4. Törvény és megértés
5. Kötelesség és megértés
6. A felelősség kérdése IV.
Én és te
7. Önmegvalósítás
8. Az emberi szükségletek és a fogyasztói társadalom
9. Barátok és felebarátok
10.
A szerelem erkölcstana V. Életre-halálra (bioetika)
11.
Vita a művi terhesség megszakításról
12.
A jó halál kegyelme VI. Én és mi
13.
„Parancsra tettem”-engedelmesség és ellenállás
VII.
Mi és
14. „Emlékezzünk meg a szegényekről!”
15. A társadalmi igazságosságról
VIII.
Föld-etika
16. Verseny vagy együttműködés
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Történelem
9 évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Civilizáció és államszervezet az ókorban
Vallások az ókorban
Hódító birodalmak
A középkori Európa
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
A középkori Magyar Királyság fénykora

10 évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.

A kora újkor története
A kora újkor története Magyarországon
A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora
Az újjáépítés kora Magyarországon
A reformkor, forradalom és szabadságharc kora Magyarországon

11 évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora
Az első világháború és következményei
Európa és a világ a két világháború között
Magyarország a két világháború között
A második világháború
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12 évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A hidegháború korszaka
Magyarország 1945-1956 között
A két világrendszer versengése – a szovjet tömb felbomlása
A Kádár-korszak
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiterjedése
A demokratikus viszonyok kiépítése Magyarországon

Komplex természettudomány
9 évfolyam (technikumi)
1. A tudomány módszerei.
2. Tájékozódás térben és időben.
3. Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei.
4. Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája.
5. Az elektronburok és az atommag szerkezete.
6. Elektromosság, mágnesesség.
7. Fény.
8. Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás.
9. Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai.
10. Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció, az ember társas viselkedése.
11. Az evolúció színpada és szereplői.
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Ágazati fizika
10. évfolyam
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanika – mozgások
Dinamika – Newton törvényei, erő, munka, teljesítmény, hatásfok.
Hőtan, halmazállapotok, halmazállapot változások
Gáz tulajdonságai (főtételek)
Termodinamikai főtételek
Elektrosztatika
Elektromosságtan – alap összefüggések
Elektromos kapcsolások

•
•
•
•
•
•
•
•

A rezgőmozgás leírása, harmonikus rezgőmozgás
A hullámok tulajdonságai, leírása
Mágneses kölcsönhatás, elektromágnesesség
Az elektromágnese hullámok és tulajdonságai
A fény kettős tulajdonsága
Az atomfizika alapjai
A radioaktív sugárzás
A világegyetem

11. évfolyam

Biológia
9 évfolyam
1. Láthatatlan élővilág – Mikrobák, Vírusok, Prokarióták
2. Eukarióta sejtek felépítése, működése
3. Biokémia Az élő szervezeteket felépítő anyagok, Enzimek
4. A sejtek energia felvétele, és leadása
5. Az anyagcsere fő folyamatai (felépítő, lebontó)
6. Általános felépítés. A csont- és izomrendszer
7. Az emberi test általános felépítése, emberi szövetek
8. A csontok felépítése, csontkapcsolatok, a csontváz részei
9. Minden élet oka a mozgás – az izomrendszer
10. A rendszeres mozgás jelentősége a szervezet egészsége szempontjából
11. A légzőrendszer felépítése, működése, légzőmozgások
12. A bőr felépítése, feladatai
13. Szorgos szerveink, A szervezet anyagforgalma, legfontosabb szerves és szervetlen
anyagok
14. A tápcsatorna szerveinek funkciói, és feladatai
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15. Az emésztőenzimek, illetve a máj és az epe működésmechanizmusa
16. Testtömeg index, táplálkozási problémák
17. Az élet folyadéka – a vér, a testfolyadék alkotórészei
18. A szív és a keringési rendszer feladata, felépítése
19. Keringési rendszeri problémák, betegségek
20. A sport hatása az egészségre, szenvedély betegségek és hatásaik

10 évfolyam
1. A kiválasztó szervrendszer felépítése, működése
2. Védelmi vonalaink, Az immunrendszer felépítése, működése
3. Immunitás
4. Az immunrendszer betegségei
5. Szabályozás, érzékelés, Neuroendokrin rendszer
6. Hormon fogalma, feladata
7. Hormonrendszer részei, működésük
8. Idegrendszer, elemi idegjelenségek
9. Idegrendszer felosztása (központi, környéki idegrendszer)
10. Vegetatív idegrendszer
11. Az idegrendszer érzőműködése: látás, hallás, és egyensúlyozás
12. Az ízérzékelés és a szaglás.
13. A bőrérzékelés.
14. Receptorok az izmokban és a belső szervekben
15. Vagyok, mint minden ember
16. Az emberi magatartás alapjai
17. Az emberi agresszió
18. A tudat és a kommunikáció
19. A tanulás folyamatai
20. Az idegrendszer megbetegedései, tudatmódosító szerek, alkoholizmus
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11 évfolyam
1. Genetika, a géntől a tulajdonságig
2. Sejtciklus, kromoszómák
3. Sejtosztódás
4. Mutáció
5. Az öröklődés törvényei
6. Új kezdetek
7. A férfi szaporító szervrendszer felépítése, működése
8. A női szaporító szervrendszer felépítése, működése
9. A terhesség és a szülés
10. A tudatos családtervezés
11. Az egyedfejlődés szakaszai
12. Az élőlények alkalmazkodása a környezeti tényezők változásaihoz (élő, élettelen
13. környezeti tényezők)
14. Az evolúció menete és bizonyítékai
15. Az élet kialakulása a Földön
16. Az ember evolúciója
17. Az ökológiai lábnyom
18. A fenntartható fejlődés
19. Mesterséges ökoszisztémák
20. Energiaforrások (megújuló, nem megújuló), hulladékgyűjtés, elhelyezés,
Környezetszennyezés, környezetvédelem

11.évfolyam (pedagógia ágazat-szakgimnáziumi)
1. Sejtek, szervek, szervrendszerek
2. Idegrendszer felépítése, fejlődése
3. Idegrendszer egészségtana
4. Az endokrin rendszer és egészségtana
5. Hormonok okozta betegségek
6. Érzékszervek, egészséges fejlődésük
7. A szaporodás szervrendszere, egészsége
8. A szaporodás szervrendszerének betegségei
9. Nemi úton terjedő betegségek
10. Az anyaság biológiája
11. Fogamzásgátlás, abortusz
12. A csecsemő fejlődése
13. A kisgyermek fejlődése

Földrajz
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9. évfolyam ( Kereskedelem ágazat/Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus/Közlekedés és szállítmányozás ágazat/Logisztikai technikus)
Tájékozódás térben és időben
A földi tér ábrázolása
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
Magyarország közigazgatási egységei- megyék, régiók,
megyeszékhelyek és megyei jogú városok földrajza
5. Magyarország határátkelőhelyei
6. Magyarország közúti hálózata
7. A hazánkkal szomszédos országok földrajza
1.
2.
3.
4.

10. évfolyam ( Kereskedelem ágazat/Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus
/Közlekedés és szállítmányozás ágazat/Logisztikai technikus)
1. Magyarország közút hálózatának rendszere
2. Magyarország vasúthálózata
3. Magyarország csővezetékes szállítmányozása
4. Magyarország légi és vízi forgalma
5. Európa közúthálózat rendszere
6. Európa belvízi és tengeri hajózása

9.évfolyam( Gazdálkodás és menedzsment ágazat/ Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző)
1.
2.
3.
4.
5.

Magyarország közigazgatási egységei
Településrendszerek összehasonlítása a világban
Gazdasági mutatók, gazdasági élet szerkezete
Világ nagy gazdasági hatalmai
Európa országai gazdasági-társadalmi kép

10. évfolyam (Gazdálkodás és menedzsment ágazat/ Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Magyarország helye Európában
Magyarország közigazgatási egységei
Magyarország egyéi, megyeszékhelyei
Magyarország mezőgazdasága
Magyarország Ipara
Magyarország oktatási rendszere
Magyar találmányok régen és ma

12. évfolyam (Szociális ágazat-szakgimnáziumi)
1. A természet megismerése
2. Az ember környezetformáló tevékenysége
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nyersanyagok, energiaforrások
Változó éghajlat
Az élővilág sokszínűsége
Környezet és egészség
Kozmikus környezetünk
Jövőképek

12. évfolyam (logisztika-szakgimnáziumi)
Közlekedés-földrajzi fogalmak
Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak
Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak
Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak
A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői
Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és
másodrendű főútvonalak, körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak
7. Páneurópai közlekedési folyosók
8. Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása
9. Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai
10. Hazai repülőtereink
11. Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitális kultúra
9. évfolyam (technikumi)
1. Az informatikai eszközök használata
• A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük
• A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb
jellemzői.
•

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve.
Az
operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai.
2. Információ és kommunikáció
• Keresés a weben, alapfogalmak, kulcsszavas és tematikus keresés.
• A web használata, böngészők beállításai és szolgáltatásai
• Az e-mail alapfogalmai, a levelező-kliensek szolgáltatásai. Web-alapú levelezés.
• Fórumok, levelezőlisták, csevegés. Telefonálás az Interneten.
3. Számítógépes grafika
• A rajzolás eszközei. A ceruza, ecset és festékszóró használata. Kijelölés, körvonalazás,
kitöltés. A színek keverése.
• Vágás és retusálás. Alapfogalmak. A kép vágása. Az élesség korrekciója.
• A nyomtató és a kép felbontása. A kinyomtatott kép mérete. A képfelbontás beállítása.
4. Szövegszerkesztés
• Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, szerkesztése.
27

•
•
•
•

Élőfej, élőláb.
Képek beillesztése és formázása – WordArt használata, szimbólum.
Tabulátorok és táblázatok.
Körlevél, hasábok.

5.
•
•
•
•
•
•

Prezentáció
Képek beillesztése és tulajdonságai. Filmbetétek beillesztése.
Objektumok csatolása. Animációk beállítása. Táblázatok készítése.
A tartalom, a forma és a működés egysége. Diaátmenetek, áttűnések.
Akciók és akciógombok. Hangállományok a prezentációban.
Vetítési tulajdonságok. A bemutató nézetei.
A vektorgrafika alapjai. A rajzolás eszköztára. Egyszerű alakzatok. Az objektumok
láthatósága.
Mentés különböző formátumokban. A prezentáció nyomtatása.

•

10. évfolyam (technikumi)
Információs társadalom
• Számítógép-generációk. A Neumann-elv.
• Adatvédelem. A szoftver, mint szellemi termék. Szerzői jog. A szoftverek csoportosítása.
1. Szövegszerkesztés
• Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, szerkesztése.
• Élőfej, élőláb.
• Képek beillesztése és formázása – WordArt használata, szimbólum.
• Tabulátorok és táblázatok.
• Körlevél, hasábok.
2. Táblázatkezelés Táblázatkezelők, munkalap, munkafüzet. Cella, aktuális cella.
Cellahivatkozások. Adatok, képletek. Szám, szöveg, logikai, dátum és idő adattípusok.
Kifejezések és függvények. Autoszum. Számformátumok.
• Abszolút, relatív és vegyes hivatkozások alkalmazása. Autokitöltés.
• Statisztikai függvények alkalmazása. A táblázat formázása.
• Logikai értékek, logikai műveletek. A HA-függvény. A tábla rendezése.
• Grafikonok készítése és formázása.
• Adatok rendezése, szűrés.
3. Prezentáció
• Képek beillesztése és tulajdonságai. Egyszerű alakzatok rajzolása.
• Objektumok csatolása. Animációk beállítása. Táblázatok készítése.
• A tartalom, a forma és a működés egysége. Diaátmenetek, áttűnések.
• Diagramok készítése és tulajdonságai. Szerkezeti diagram. Folyamatábra rajzolása.
• Akciók és akciógombok. Hangállományok a prezentációban.
• Vetítési tulajdonságok. A bemutató nézetei.

11. évfolyam (szakgimnáziumi)
1. Szövegszerkesztés – Karakterformázás, bekezdés formázás, objektumok beillesztése
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Számítógépes grafika – Képek alapszintű szerkesztése
Multimédiás dokumentumok készítése – Alapvető videószerkesztés
Számítógépes grafika – Alakzatok használata, görbék, csomópontok használata
Formális programozási nyelv használata – Változók felismerése, használata, algoritmus
felépítése, ciklusok használata
6. Mobiltechnológiai ismeretek – A tanulást segítő applikációk ismerete, használata
7. Publikálás az interneten – Weblapkészítési alapelemek ismerete, használata
8. Táblázatkezelés – Adatok bevitele, használata, diagramok készítése, függvények használata
9. Az információs társadalom – Felhőszolgáltatások ismerete, használata
10. Online kommunikáció – Az online kommunikációs lehetőségek ismerete
11. Digitális eszközök használata – Perifériák használata
2.
3.
4.
5.

Informatika (kötelezően választható)
12. évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Táblázatkezelő ismerete
Függvények használata – HA, HOLVAN, INDEX, AB függvény
Függvények egymásba ágyazása
Adatbázis kezelés – Adatbázis létrehozása, adattípusok, űrlapok
Adatbázis kezelés – lekérdezések
Adatbázis kezelés - Adattáblák
Algoritmikus gondolkozás – Alapvető algoritmikusok ismerete

Testnevelés és sport
9.évfolyam (technikumi)
1.Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és
távolságra.
2. Távolugrás lépő technikával 10–14 lépés nekifutással.
3. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is.
4. Emelés fejállásba.
5. Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot
követő felugrásból, beugrásból.
6. Fektetett dobás.
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10.évfolyam (technikumi)
1.Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és
távolságra.
2. Távolugrás lépő technikával 10–14 lépés nekifutással.
3. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is.
4. Emelés fejállásba.
5. Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot
követő felugrásból, beugrásból.
6. Fektetett dobás.

11. évfolyam (technikumi és szakgimnáziumi)
1.
Az évfolyamon tanult 64 ütemű összefüggő gimnasztikai gyakorlat önálló
végrehajtása.
2.
A teljesítmény-felmérés 11. évfolyamos követelményeinek teljesítése.
3.
Az évfolyamon tanult előírt talajgyakorlat bemutatása (kézállásból gurulóátfordulás
előre, gurulóátfordulás hátra kézállásra való törekvéssel, mérlegállás, kézenátfordulás oldalt)
elemek felhasználásával.
4.
Az eddig tanult labdajátékok tanult technikai elemeinek bemutatása, játék közbeni
alkalmazása, szabályismeret.

12. évfolyam (szakgimnázium)
1.
A középszintű érettségi vizsga összefüggő gimnasztikai gyakorlatának önálló
bemutatása;
2.
A négy év során tanult elemekből önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása a
tanult összekötő elemek felhasználásával;
3.
Teljesítmény-felmérés az évfolyamnak megfelelő szinten;
4.
A tanult labdajátékok technikai és taktikai elemeinek célszerű alkalmazása, a
szabályok ismerete.
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Szakmai tárgyak
Gazdálkodás és menedzsment ágazat (PTT: 2020)
Technikum - 9., 10. évfolyam
9. évfolyam





Munkavállalói ismeretek
Digitális alkalmazások
Kommunikáció
Gazdasági és jogi alapismeretek

Munkavállalói ismeretek (9. évfolyam)
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak
rendszere) ismerete
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Munkajogi alapismeretek
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka)
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka,
önkéntes munka
Munkaviszony létesítése
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő
A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei
A munkaszerződés módosítása
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Munkaidő és pihenőidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
Munkanélküliség
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
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Az álláskeresési ellátások fajtái
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás,
képzések, utazásiköltség-támogatások)
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás).
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)

Digitális alkalmazások (9. évfolyam)
Munkavédelmi ismeretek
A munkavédelem lényege és területei
A munkahelyek kialakításának általános szabályai
A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben Alapvető feladatok a tűz
megelőzése érdekében
Tízujjas, vakon gépelés
Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gát- lás
pszichológiai elvének érvényesítésével
Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással A jelek
szabályai
A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei
alapján
A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai
Levelezés és iratkezelés
Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb.
A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.)
A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése
Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.)
Vizsgafeladat: Tízperces másolás
Követelmény: 800 leütés/perc
Hivatalos irat készítése

Kommunikáció (9. évfolyam)
Kapcsolatok a mindennapokban
A viselkedéskultúra alapjai, az illem, az etikett és a protokoll értelmezése
A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás
fogalmának bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben
A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése. Gasztronómiai
alapismeretek, alapelvárások megismerése
A munkahelyi kapcsolattartás szabályai
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Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs
problémák a munkahelyen, azok kezelése
A társasági élet speciális formái (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás,
ajándékozás) és gyakorlati alkalmazásuk, lehetőleg életközeli helyzetekben

Kommunikációs folyamat
A kommunikáció alapfogalmai
A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli
kommunikáció fajtái
A kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák gyakorlása
Ön-és társismeret fejlesztése
Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése
A kommunikációs stílusok használata
A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés

Gazdasági és jogi alapismeretek (9. évfolyam)
 A jog fogalma, jogforrások, jogviszony, a jogi norma. A jogalkotás, jogrendszer. A jog
szerepe a gazdaságban, jogalkalmazás.
 A tulajdon fogalma, tartalma. A birtoklás és birtokvédelem. A tulajdonjog korlátozásai
eredeti és származékos tulajdonszerzés
 A kötelem. A szerződés fogalma, fajtái.
 A szerződésekre vonatkozó közös szabályok, a szerződéskötés. A szerződés megszűnése,
semmisség és megtámadhatóság. A szerződés megerősítése, a biztosítékadás (foglaló,
kötbér, kezesség).
 Adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és
számlaszerződés, lízing, biztosítás.
 Gazdasági alapfogalmak. Piaci szereplők, piaci mechanizmus. Termelési tényezők,
gazdasági körforgás.
 Fogyasztói döntést, befolyásoló tényezők, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói
magatartásban.
 A vállalat környezete, formái, a technika és a gazdaság összefüggései. A termelés
költségei, a költségfüggvények.
 A piac formái és a kínálat. A piacszabályozás. Gazdálkodás, gazdaságosság, költség,
kiadás, ráfordítás, bevétel.
 A fedezeti összeg. A vállalkozás gazdálkodásának eredménye.
 A mikro, - kis – és középvállalkozások. Az egyéni vállalkozás.
 A társas vállalkozások formái, szervezete, sajátosságai, alapítása, működése, megszűnése,
csődeljárás, végelszámolás, cégnyilvántartás.
 A vezetés fogalma, vezetési szintek, vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai. Vezetés és
irányítás. A controlling tevékenység szerepe.
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 Makro gazdálkodási fogalmak, gazdasági folyamatok a makrogazdaság szereplői. A
makrogazdaság piacai. Az állam feladata, Az állam gazdasági szerepe. monetáris és
fiskális politika. Az államháztartás rendszere, a központi költségvetés szerkezete, főbb
bevételi forrásai és kiadásai.
 A nemzetgazdálkodás fogalma és ágazati rendszere. A gazdasági szereplők főbb csoportjai
(vállalat, háztartás, állam, stb.). A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás,
információ) és kölcsönhatásuk. A nemzetgazdasági ágak, ágazatok, a nemzetgazdaság
teljesítménykategóriái és mérésük. A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék. A
bruttó és nemzeti jövedelem nominál – és reálértéke a gazdasági növekedés, a nemzeti
vagyon fogalma, részei.
 Marketing alapfogalmak. Marketing szerepe a vállalkozásban. Piackutatás, marketingmix,
marketingstratégia.
 A reklámtevékenység jogi eszközei. Versenyszabályozás, fogyasztóvédelmi ismeretek,
piacfelügyeleti alapfogalmak. A szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók.
 Vámtarifa (nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben. Vámtarifák
kialakulásának története (VET/Brüsszeli) nómenklatúra, HR nómenklatúra, kombinált
nómenklatúra, közös vámtarifa, taric. A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása. Vámtarifa
felépítése. Vámtarifa szám a nemzeti jogszabályban. Nómenklatúra időállapota.

10. évfolyam




Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások működtetésének alapismeretei
Digitális alkalmazások

Gazdasági és jogi alapismeretek (10. évfolyam)
















Az állam fogalma, feladatai, szerepvállalása
Az államháztartás rendszere
Az adó fogalma, csoportosítása
Fenntartható fejlődés, fogyasztás
A jog fogalma, funkciói, a jogforrások
A jogrendszer felépítése
A fogyasztók alapvető jogai, jótállás, szavatosság, fogyasztóvédelem
Marketing fogalma, szerepe
A piaci szegmentáció
Szlogen, logo, márka
A marketingstratégia, marketingmix
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok, munkamegosztás
Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközei
A gazdasági integrációk szerepe és típusai
Az Európai Unió fejlődése és működése, felépítése
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Vállalkozások működtetésének alapismeretei (10. évfolyam)

Digitális alkalmazások (10. évfolyam)
Számítógépes dokumentumokat megnyit, ment, nyomtat
Megadott szempontok szerint szövegszerkesztő szoftverrel dokumentumot formáz
Táblázatokat, diagramokat készít
Prezentációt készít
Információkat keres az interneten, kiválasztja és feldolgozza azt
Tíz perc alatt legalább 1200 leütés terjedelmű összefüggő szöveget másol
A levél fajtái, formája
A közigazgatási szervek levelei: az értesítés, meghívó, igazolás, engedély
Üzleti levelek fajtái: érdeklődő, tájékoztató, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés
visszaigazolása, adásvételi szerződés, a teljesítés zavarai
Üzleti levelek készítése, formába öntése a megadott információ alapján
Használja saját és a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló ügyfélkapu és online
szolgáltatásokat
Megadott szempontok szerint iratkezelés és levelezési feladatokat végez.
Vizsgafeladat: 10 perces másolás Követelmény: 1200 leütés
Üzleti levél formába öntése megadott információk alapján
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Közlekedés és szállítmányozás ágazat (PTT: 2020)
Technikum - 9., 10., 11. évfolyam
9. évfolyam





Munkavállalói ismeretek
Digitális alkalmazások
Kommunikáció
Gazdasági ismeretek

Munkavállalói ismeretek (9. évfolyam)
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak
rendszere) ismerete
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Munkajogi alapismeretek
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka)
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka,
önkéntes munka
Munkaviszony létesítése
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A munkavállaló és munkáltató alapvető
kötelezettségei
A munkaszerződés módosítása
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Munkaidő és pihenőidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
Munkanélküliség
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az
álláskeresési ellátások fajtái
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Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás,
képzések, utazásiköltség-támogatások)
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)

Digitális alkalmazások (9. évfolyam)
Munkavédelmi ismeretek
A munkavédelem lényege és területei
A munkahelyek kialakításának általános szabályai
A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben Alapvető feladatok a tűz
megelőzése érdekében
Tízujjas, vakon gépelés
Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gát- lás
pszichológiai elvének érvényesítésével
Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással A jelek
szabályai
A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei
alapján
A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai
Levelezés és iratkezelés
Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb.
A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.)
A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése
Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.)
Vizsgafeladat: Tízperces másolás
Követelmény: 800 leütés/perc
Hivatalos irat készítése

Kommunikáció (9. évfolyam)




Kommunikáció fogalma
A kommunikáció általános modellje
Konfliktuskezelési módszerek

 Megszólítás, bemutatkozás
Gazdasági ismeretek (9. évfolyam)
I.
Gazdasági alapfogalmak
Szükséglet és igény fogalma
A szükségletek fajtái
A szükségletek hierarchiája
A javak fogalma, fajtái
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Termelési tényezők fajtái, jellemzői
A gazdasági szűkösség, hasznosság fogalma
A munkamegosztás szerepe, fajtái
A gazdaság szereplői
A gazdasági folyamat
A piac fogalma, elemei
A vállalat piaci kapcsolatai
A háztartás piaci kapcsolatai
A gazdasági körforgás
Gazdasági rendszerek
A pénz fejlődése
A pénz funkciói
II.
A háztartás gazdálkodása
Háztartás és család fogalma
Időgazdálkodás a háztartásokban
Munkamegosztás a háztartásokban
A háztartások bevételei
A háztartás kiadásai
A háztartás költségvetése
A költségvetés egyenlegei
A megtakarítás szerepe a háztartások életében
A megtakarítás fogalma, fajtái
A hitel szerepe a háztartások gazdálkodásában
A hitel fajtái
A vállalat termelői magatartása, Háztartás és vállalat, vállalat
és vállalkozás
Vállalat és vállalkozás fogalma
A vállalat környezete
A háztartás és vállalat
A vállalat gazdálkodása, célja
A vállalat költségei
A vállalati bevétel és profit
Hatékony termelés
A vállalatok csoportosítása
Az egyéni vállalkozás fogalma, jellemzői
Az egyéni vállalkozás alapítása
Az egyéni vállalkozás szüneteltetése, megszűnése
A gazdasági társaságok alapítása
A gazdasági társaságok működése
III.
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A gazdasági társaságok megszűnése
Gazdasági társaságok felelőssége
A közkereseti társaság
A betéti társaság
A korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság folytatás
A Kft-hez kapcsolódó fogalmak
A részvénytársaság
A részvénytársaság folytatás
Az Rt-hez kapcsolódó fogalmak
Az egyesülés
A vállalkozási formák előnyei
A vállalkozási formák hátrányai

10. évfolyam





Gazdasági ismeretek
Vállalkozások működtetése
Digitális alkalmazások
Kommunikáció

Gazdasági ismeretek (10. évfolyam)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Az állam fogalma
Az állam feladatai
Stabilizációs, redisztribúciós és allokációs feladatkörök
Az állami szerepvállalás változása.
Az állami beavatkozás célja, szerepe
A gazdasági beavatkozás alapvető területei
Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere
A központi költségvetés
A központi költségvetés bevételi oldala
Az adó fogalma
Az adók csoportosítása
A központi költségvetés kiadási oldala
A központi költségvetés lehetséges eredményei
Deficites és szufficites költségvetés jelentése
A jog lényege, fogalma
A jog funkciói.
A jogforrás

39

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

A jogforrások hierarchiája.
Az alaptörvény
A törvények és a rendeletek
A jogviszony.
A jogrendszer felépítés.
A jogalkotás, a jogszabályok
A jogszabályok érvényessége és hatályossága.
Fogyasztóvédelmi alapismeretek
A fogyasztók alapvető jogai.
A jótállásra vonatkozó tudnivalók
A jótállás érvényesítése
A szavatosságra vonatkozó tudnivalók
A szavatosság érvényesítése
A termék felelősségre vonatkozó tudnivalók
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Fogyasztóvédelmi rendelkezések
Fogyasztói jogok gyakorlása
Marketing alapfogalmak
A marketing szerepe a vállalkozásban
Marketingstratégia
A marketingmix és elemei
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége
A nemzetközi munkamegosztás.
A kereskedelempolitika fogalma
Kereskedelempolitikai irányzatok.
A külkereskedelem alapvető formái
Nemzetközi elszámolások eszközei.
A gazdasági integrációk szerepe és típusai.
Az Európai Unió fejlődése és működése.

Vállalkozások működtetése (10. évfolyam)
A gazdálkodási folyamat
A gazdálkodási folyamat elemei
A beszerzési folyamat, a beszerzés fogalma fajtái
A beszerzési ár képzése
Számítási feladatok a beszerzéssel kapcsolatban
A leltár fogalma és számítása
A termelési folyamat
Az értékesítési folyamat, az értékesítés fogalma
Az eladási ár felépítése
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Az árbevétel, kiadás, költség fogalma
A költségek csoportosítása
Költségnemek szerinti csoportosítás
Költségek felmerülési helyük szerint
Költségek a termelési folyamattal való kapcsolatuk szerint
Közvetett és közvetlen költségek
Állandó és változó költségek
A költségelemzés módszerei
Az önköltségszámítás alapelvei
A vállalkozás eredményének fogalma és fajtái, keletkezésének folyamata
Az eredmény elemzése, az eredménykimutatás
Az árak szerepe a gazdasági döntésekben
A statisztika fogalma, ágai
A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői
A statisztikai ismérv és fajtái
Az információk forrásai, az információszerzés eszközei
A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai
A statisztikai tábla fogalma, típusai
Statisztikai táblák készítése
Statisztikai adatok ábrázolása
A viszonyszámok csoportosítása
A dinamikus viszonyszámok: a bázis- és a láncviszonyszám
A megoszlási viszonyszám
A középértékek és alkalmazásuk
A számtani átlag
A súlyozott számtani átlag
A mértani átlag

Digitális alkalmazások (10. évfolyam)
Számítógépes dokumentumokat megnyit, ment, nyomtat
Megadott szempontok szerint szövegszerkesztő szoftverrel dokumentumot formáz
Táblázatokat, diagramokat készít
Prezentációt készít
Információkat keres az interneten, kiválasztja és feldolgozza azt
Tíz perc alatt legalább 1200 leütés terjedelmű összefüggő szöveget másol
A levél fajtái, formája
A közigazgatási szervek levelei: az értesítés, meghívó, igazolás, engedély
Üzleti levelek fajtái: érdeklődő, tájékoztató, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés
visszaigazolása, adásvételi szerződés, a teljesítés zavarai
Üzleti levelek készítése, formába öntése a megadott információ alapján
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Használja saját és a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló ügyfélkapu és online
szolgáltatásokat
Megadott szempontok szerint iratkezelés és levelezési feladatokat végez.
Vizsgafeladat: 10 perces másolás Követelmény: 1200 leütés
Üzleti levél formába öntése megadott információk alapján

Kommunikáció (10. évfolyam)





Kommunikáció fogalma, jelentősége
Kommunikáció általános modellje
Metakommunikáció
Az írásbeli kommunikáció

11. évfolyam





Közlekedési alapok
Közlekedés üzemvitele és technikája
Külkereskedelmi és vámismeretek
Raktározási alapok

Közlekedési alapok (11. évfolyam)
1. Közlekedéstörténet
A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése: középkortól napjainkig
Motorizáció a közúti közlekedésben
A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig
A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése: a kezdetek, az ókorban, a középkorban Földrajzi
felfedezések
A magyar hajózás a kezdetektől napjainkig
A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése: kezdetektől a gőzösökig és napjainkig
Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól napjainkig A légi közlekedés története, a repülés
kezdetei, a léghajók. Légi közlekedés Magyarországon
A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése
A hírközlés és távközlés fejlődése
2. Közlekedési alapfogalmak
A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése
A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése
A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei
A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei
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Az ember szerepe a közlekedésben
A közlekedés felosztása
Közlekedési alapfogalmak
A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése
A közlekedési munkamegosztás
3. Közlekedési földrajz
Közlekedés-földrajzi fogalmak
Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak
Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak
Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak
A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői
Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű főútvonalak,
körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak
Páneurópai közlekedési folyosók
Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása
Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai
Hazai repülőtereink
Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása
4. Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás
A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei
Konténerek az egységrakomány-képzésben
Konténerek csoportosítása
Nagykonténerek rakodása
A kombinált áruszállítás előnyei
Konténeres áruszállítás
Közút- vasút huckepack szállítás
Közút-vízi huckepack szállítás
Folyam- tengeri kombinált áruszállítás
A kombinált áruszállítás termináljai

Közlekedés üzemvitele és technikája (11. évfolyam)









A vasúti közlekedés alépítményei, felépítményei és magasépítményei
A vasúti közlekedés pályája
A dízelüzemű és az elektromos vasúti vontatójárművek jellemzői, felépítése és
szerkezeti elemei
A vasúti vontatott járművek általános felépítése, szerkezeti elemei, típusai, jellemzőik,
jelölésének rendszere
A vasúti jelző- és biztosítóberendezések feladata, jellemzői
A vasúti árufuvarozási folyamat elemei
A vasúti menetrend szerkesztésének rendszere, menetrendszámítási feladat megoldása
A közúti közlekedés pályája, csoportosítása
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A közúti járművek csoportosítása, paraméterei, felépítése, szerkezeti elemei
A belső égésű motorok működése, tüzelőanyagai és jellemzői
A közúti áruszállítási folyamat elemei
A közúti járművezetők munka- és pihenési idejét szabályozó rendeletek
A közúti járművek költségeinek számítása
A gépkocsi adott útvonalon történő menetidő-számvetésének elkészítése a
gépkocsivezető munka- és pihenési idejének figyelembevételével
A légi közlekedés története, fejlődésének szakaszai
A légi közlekedés felosztása, feladatai
A légkör rétegződése, a troposzféra és a sztratoszféra jellemzői, a légi útvonalak
feladata, jellemzői
A légi járművek fogalma, csoportosítása
A repülőgépen található műhorizont, variométer, magasságmérő, robotpilóta és a
fekete doboz rendeltetése, működési elve
A repülőtér fogalma, rendeltetése, csoportosítása, működési zónái, létesítményei és
műtárgyai
A vízi közlekedés története, fejlődésének szakaszai
A vízi közlekedés fogalma, felosztása
A hajóutak fogalma, jellemzői, csoportosítása
Magyarország számára fontos európai belvízi hajóutak
A tengeri hajóutak pályái
A Föld óceánjainak elhelyezkedése
Fontosabb európai tengeri kikötők
A hajók felépítése, szerkezeti részei
A csővezetékes szállítás jellemzői, csoportosítása

Külkereskedelmi és vámismeretek (11. évfolyam)













A kereskedelempolitika fogalma, feladata, irányzatai, eszközei
A külkereskedelem fogalma, résztvevői
A külkereskedelmi ügyletek típusai előkészítése (ajánlati tevékenység, kalkuláció,
árképzés)
A külkereskedelmi szerződés elemei (bécsi konvenció)
Külkereskedelmi ügylet lebonyolítása
Fizetési eszközök (valuta, deviza, mesterséges eszközök)
Speciális fizetési eszközök (értékpapírok, váltó, csekk)
Fizetési módok a nemzetközi elszámolásban
A bankok szerepe a pénzügyi folyamatokban (banki ügyletek)
Az IMF szerepe a nemzetközi pénzügyekben (SDR)
Szokások és szokványok a nemzetközi kereskedelemben
A hatályos INCOTERMS felépítése, klauzulák csoportosítása
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Az eladó és a vevő kötelezettségei az egyes paritásokra vetítve
Teljesítést igazoló okmányok
A hatályos Vámkódex felépítése, alapfogalmai
Az áru vám elé állítása
Kiviteli és behozatali vámeljárások
Vámokmányok
A vámérték meghatározásának módszerei, ügyleti érték meghatározása
Vám- és áfatartozás meghatározása

Raktározási alapok (11. évfolyam)
Raktárak helye, szerepe
A nemzetgazdaság fogalma, jellemzői
Az ellátási lánc fogalma
Az ellátási lánc jellemzői, elemei, példák
Raktárak nemzetgazdasági ágak szerinti csoportosítása
A raktározás helye az ellátási láncban
A raktár fogalma, típusai
Ipari, mezőgzdasági és kereskedelmi raktárak
Raktárak csoportosítása építészeti jellemzők és tulajdonviszonyok alapján
A raktárakkal szembeni elvárások, követelmények
A raktárak funkcionális és térbeli elhelyezkedése
Kihelyezett raktárak elhelyezkedése, feladatai
Koncentráció és centralizáció a raktározásban
Centralizált és decentralizált raktárak jellemzői a beszerzésben és az értékesítésben
Raktárak csoportosítása a tárolt áru jellege szerint
A cross docking rendszer
Raktározási folyamatok
A raktározás költségei
A raktártechnológia és összetevői
Raktári folyamat modulok, a raktári folyamatok modellje
Az áruátvétel fajtái, folyamata
A mennyiségi és minőségi áruátvétel típusai és műveletei
Az áruátvétel bizonylatai
Tárolási egység képzése, előkészítés a betárolásra
A tárolás folyamatmodul
A komissiózás folyamatmodul
Komissiózás fajtái, részfolyamatai
Bizonylat nélküli komissiózás
Az expediálás fogalma, feladatai
Az áru kiadásának típusai, műveletei, bizonylatai
A raktár irányítás folyamatmodul
A raktárirányítás fogalma
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A raktárirányítás feladatai
A készletmozgás, készletnyilvántartás bizonylatai
A leltározás fogalma, típusai, okmányai
A leltározás folyamata
A selejtezés fogalma, feladatai, okmányai
A leértékelés fogalma, okai, okmányai
A raktári dolgozók leltári felelőssége, a felelősség feltételei
A raktári folyamatok számítógépes támogatása
A raktározással kapcsolatos gyakorlati feladatok
A raktározással kapcsolatos gyakorlati feladatok gyakorlása
Anyag- és áruismeret
A darabáru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt gyakorlati helyszínen)
Az ömlesztett áru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt gyakorlati
helyszínen)
A szabályozott hőmérsékletű tárolást igénylő áruk tárolásának jellemzői
Az élelmiszerek tárolásának jellemzői (higiéniai és klimatikus követelmények, élelmiszerbiztonság)
Az élelmiszerbiztonság alapjai, veszélyforrásai
A Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) előírásai
szárazáru-raktár, földesáru-raktár, hűtőraktár
A veszélyes áruk fogalma, tulajdonságai, szimbólumai, jelölési rendszere, H- és Pmondatok
A veszélyes áruk jellemző sajátosságai (fizikai, kémiai, toxikológiai, környezetkárosító)
A veszélyes áruk tárolásának és együtt tárolásának követelményei és jellemzői
A biztonsági adatlap szerepe, tartalma
Az áruazonosító eszközök típusai (javasolt gyakorlati helyszínen)
A csomagolás szerepe, funkciója, megjelenési formái: (fogyasztói, gyűjtő, fuvarozói és
egységrakományok – javasolt gyakorlati helyszínen)
Vonalkód és RFID azonosítása, QR-kód használata (javasolt gyakorlati helyszínen)
A vonalkód kódolása és ellenőrző számának kiszámítása
A GS1 azonosítási és árukövetési rendszer

Raktári tárolás és anyagmozgatás (11. évfolyam)
A raktári tárolás rendszere
Darabáruk, ömlesztett áruk, folyadékok és gázok tárolási lehetőségei
Tárolási módok és jellemzőik (halom, máglya, asztag)
Az ömlesztett anyagok tárolása
Az ömlesztett anyagok tárolás jellemzői
Tárolási rendszerek formái, kialakítása, működése (kötött és szabadhelyes tárolás)
Tömbös, soros, kombinált tárolási rendszerek
Állványos, állvány nélküli, statikus, dinamikus tárolás
A raktári tároló állványok típusai és jellemzőik
46

A szabványos rakodólapok méretei és terhelhetősége
Magas raktári rendszerek jellemzői
Áruazonosítási rendszerek
A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei
Az anyagmozgatás fogalma, fajtái
A raktári anyagmozgatás esetei (tárolótéri és rakodóhelyi anyagmozgatás)
A raktári anyagmozgató rendszerek és alrendszereik
Az anyagmozgató rendszer szállítóelemeinek csoportosítása
Szakaszos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai
Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai
Összetett szállítóelemek és funkcionális felépítésük
Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik
Állványkiszolgáló gépek és alkalmazásuk feltételei
Rakományrögzítő és csomagológépek
Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás
Mérés, mérőeszközök alapvető fogalmai
A mérőeszközök csoportosítása
Mérőeszközök jellemzői
Mérőeszközök hitelesítése
Kötelező hitelesítésű mérőeszközök
Kalibrálás
A hitelesítés és a kalibrálás közötti különbség
Raktári anyagmozgató gépek - folyamatos működésű
Raktári anyagmozgató gépek - szakaszos működésű
Raktári anyagmozgató gépek fajtái - képeken történő szemléltetés
Számítási feladatok anyagmozgatás témakőrből
Számítási feladatok anyagmozgatás gyakorlás
A mérés fogalma, araktári mérőeszközök jelentősége
Raktári mérőeszközök fajtái
Raktári mérőeszközök kalibrálása, hitelesítése
Raktári balesetvédelmi előírások
Raktári tűzvédelmi előírások
Raktári tűzvédelmi fogalmak
A raktár tűzveszélyességi besorolásának szabályai
A raktár tűzveszélyességi besorolásának gyakorlása
Tűzjelző berendezés, tűzoltó készülék
Tűzoltó készülék karbantartása
Raktár környezetvédelmi előírásai
Raktári hulladék kezelése
Raktári tájékoztató és figyelmeztető feliratok
Raktári tárolóeszközök ellenőrzése és karbantartása
Rakományrögzítés elméletben és gyakorlatban

47

48

Kereskedelem ágazat (PTT: 2020)
Technikum – 9., 10. évfolyam
9. évfolyam





Munkavállalói ismeretek
Digitális alkalmazások
Kommunikáció
Gazdasági ismeretek

Munkavállalói ismeretek (9. évfolyam)
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak
rendszere) ismerete
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Munkajogi alapismeretek
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka)
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka,
önkéntes munka
Munkaviszony létesítése
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A munkavállaló és munkáltató alapvető
kötelezettségei
A munkaszerződés módosítása
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Munkaidő és pihenőidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
Munkanélküliség
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az
álláskeresési ellátások fajtái
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás,
képzések, utazásiköltség-támogatások)
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Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)

Digitális alkalmazások (9. évfolyam)
Munkavédelmi ismeretek
A munkavédelem lényege és területei
A munkahelyek kialakításának általános szabályai
A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben Alapvető feladatok a tűz
megelőzése érdekében
Tízujjas, vakon gépelés
Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gát- lás
pszichológiai elvének érvényesítésével
Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással A jelek
szabályai
A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei
alapján
A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai
Levelezés és iratkezelés
Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb.
A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.)
A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése
Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.)
Vizsgafeladat: Tízperces másolás
Követelmény: 800 leütés/perc
Hivatalos irat készítése

Kommunikáció (9. évfolyam)




Kommunikáció fogalma
A kommunikáció általános modellje
Konfliktuskezelési módszerek

 Megszólítás, bemutatkozás
Gazdasági ismeretek (9. évfolyam)
I.
Gazdasági alapfogalmak
Szükséglet és igény fogalma
A szükségletek fajtái
A szükségletek hierarchiája
A javak fogalma, fajtái
Termelési tényezők fajtái, jellemzői
A gazdasági szűkösség, hasznosság fogalma
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A munkamegosztás szerepe, fajtái
A gazdaság szereplői
A gazdasági folyamat
A piac fogalma, elemei
A vállalat piaci kapcsolatai
A háztartás piaci kapcsolatai
A gazdasági körforgás
Gazdasági rendszerek
A pénz fejlődése
A pénz funkciói
II.
A háztartás gazdálkodása
Háztartás és család fogalma
Időgazdálkodás a háztartásokban
Munkamegosztás a háztartásokban
A háztartások bevételei
A háztartás kiadásai
A háztartás költségvetése
A költségvetés egyenlegei
A megtakarítás szerepe a háztartások életében
A megtakarítás fogalma, fajtái
A hitel szerepe a háztartások gazdálkodásában
A hitel fajtái
III.
A vállalat termelői magatartása, Háztartás és vállalat, vállalat és vállalkozás
Vállalat és vállalkozás fogalma
A vállalat környezete
A háztartás és vállalat
A vállalat gazdálkodása, célja
A vállalat költségei
A vállalati bevétel és profit
Hatékony termelés
A vállalatok csoportosítása
Az egyéni vállalkozás fogalma, jellemzői
Az egyéni vállalkozás alapítása
Az egyéni vállalkozás szüneteltetése, megszűnése
A gazdasági társaságok alapítása
A gazdasági társaságok működése
A gazdasági társaságok megszűnése
Gazdasági társaságok felelőssége
A közkereseti társaság
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A betéti társaság
A korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság folytatás
A Kft-hez kapcsolódó fogalmak
A részvénytársaság
A részvénytársaság folytatás
Az Rt-hez kapcsolódó fogalmak
Az egyesülés
A vállalkozási formák előnyei
A vállalkozási formák hátrányai

10. évfolyam





Gazdasági ismeretek
Vállalkozások működtetése
Digitális alkalmazások
Kommunikáció

Gazdasági ismeretek (10. évfolyam)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Az állam fogalma
Az állam feladatai
Stabilizációs, redisztribúciós és allokációs feladatkörök
Az állami szerepvállalás változása.
Az állami beavatkozás célja, szerepe
A gazdasági beavatkozás alapvető területei
Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere
A központi költségvetés
A központi költségvetés bevételi oldala
Az adó fogalma
Az adók csoportosítása
A központi költségvetés kiadási oldala
A központi költségvetés lehetséges eredményei
Deficites és szufficites költségvetés jelentése
A jog lényege, fogalma
A jog funkciói.
A jogforrás
A jogforrások hierarchiája.
Az alaptörvény
A törvények és a rendeletek
A jogviszony.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

A jogrendszer felépítés.
A jogalkotás, a jogszabályok
A jogszabályok érvényessége és hatályossága.
Fogyasztóvédelmi alapismeretek
A fogyasztók alapvető jogai.
A jótállásra vonatkozó tudnivalók
A jótállás érvényesítése
A szavatosságra vonatkozó tudnivalók
A szavatosság érvényesítése
A termék felelősségre vonatkozó tudnivalók
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Fogyasztóvédelmi rendelkezések
Fogyasztói jogok gyakorlása
Marketing alapfogalmak
A marketing szerepe a vállalkozásban
Marketingstratégia
A marketingmix és elemei
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége
A nemzetközi munkamegosztás.
A kereskedelempolitika fogalma
Kereskedelempolitikai irányzatok.
A külkereskedelem alapvető formái
Nemzetközi elszámolások eszközei.
A gazdasági integrációk szerepe és típusai.
Az Európai Unió fejlődése és működése.

Vállalkozások működtetése (10. évfolyam)
A gazdálkodási folyamat
A gazdálkodási folyamat elemei
A beszerzési folyamat, a beszerzés fogalma fajtái
A beszerzési ár képzése
Számítási feladatok a beszerzéssel kapcsolatban
A leltár fogalma és számítása
A termelési folyamat
Az értékesítési folyamat, az értékesítés fogalma
Az eladási ár felépítése
Az árbevétel, kiadás, költség fogalma
A költségek csoportosítása
Költségnemek szerinti csoportosítás
Költségek felmerülési helyük szerint
Költségek a termelési folyamattal való kapcsolatuk szerint
Közvetett és közvetlen költségek
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Állandó és változó költségek
A költségelemzés módszerei
Az önköltségszámítás alapelvei
A vállalkozás eredményének fogalma és fajtái, keletkezésének folyamata
Az eredmény elemzése, az eredménykimutatás
Az árak szerepe a gazdasági döntésekben
A statisztika fogalma, ágai
A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői
A statisztikai ismérv és fajtái
Az információk forrásai, az információszerzés eszközei
A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai
A statisztikai tábla fogalma, típusai
Statisztikai táblák készítése
Statisztikai adatok ábrázolása
A viszonyszámok csoportosítása
A dinamikus viszonyszámok: a bázis- és a láncviszonyszám
A megoszlási viszonyszám
A középértékek és alkalmazásuk
A számtani átlag
A súlyozott számtani átlag
A mértani átlag

Digitális alkalmazások (10. évfolyam)
Számítógépes dokumentumokat megnyit, ment, nyomtat
Megadott szempontok szerint szövegszerkesztő szoftverrel dokumentumot formáz
Táblázatokat, diagramokat készít
Prezentációt készít
Információkat keres az interneten, kiválasztja és feldolgozza azt
Tíz perc alatt legalább 1200 leütés terjedelmű összefüggő szöveget másol
A levél fajtái, formája
A közigazgatási szervek levelei: az értesítés, meghívó, igazolás, engedély
Üzleti levelek fajtái: érdeklődő, tájékoztató, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés
visszaigazolása, adásvételi szerződés, a teljesítés zavarai
Üzleti levelek készítése, formába öntése a megadott információ alapján
Használja saját és a vállalkozás ügyeinek intézéséhez rendelkezésre álló ügyfélkapu és online
szolgáltatásokat
Megadott szempontok szerint iratkezelés és levelezési feladatokat végez.
Vizsgafeladat: 10 perces másolás Követelmény: 1200 leütés
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Üzleti levél formába öntése megadott információk alapján

Kommunikáció (10. évfolyam)





Kommunikáció fogalma, jelentősége
Kommunikáció általános modellje
Metakommunikáció
Az írásbeli kommunikáció
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Szociális ágazat (PTT: 2020)
Technikum - 9., 10., 11. évfolyam
9. évfolyam








Munkavállalói ismeretek
Szakmai személyiségfejlesztés
Pszichológia
Egészségügyi ismeretek
Elsősegélynyújtás alapismeretei
Társadalomismeret
Szociális ismeretek

Munkavállalói ismeretek (9. évfolyam)
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak
rendszere) ismerete
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Munkajogi alapismeretek
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka)
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka,
önkéntes munka
Munkaviszony létesítése
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A munkavállaló és munkáltató alapvető
kötelezettségei
A munkaszerződés módosítása
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Munkaidő és pihenőidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)

56

Munkanélküliség
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az
álláskeresési ellátások fajtái
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás,
képzések, utazásiköltség-támogatások)
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)

Szakmai személyiségfejlesztés (9. évfolyam)

Pszichológia (9. évfolyam)
 A pszichológia alapvető fogalmai, összefüggései, lelki jelenségek és folyamatok
 A motiváció, az érzelmek, a megismerés, tudatállapotok
 A személyészlelést befolyásoló tényezők (szociokulturális környezet, empátia,
önértékelés)
 A szükségletek rendszere, a szükségletkielégítés hiányainak jelei
 Az ember életkori fejlődésének szakaszai
 Az anya-é gyermek kapcsolat jelentősége

Egészségügyi ismeretek (9. évfolyam)














Az anatómia és az élettan tárgya, módszere, síkok, irányok
Az emberi szervezet sejtjei, szövetei
A szövetek fajtái felépítése és működésük alapján
A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapjai
A vázrendszer felépítése és működése
Az izomzat felépítése és működése
A légzés szervrendszerének felépítése és működése
A keringés szervrendszerének felépítése és működése
A szaporító szervrendszer felépítése és működése
Az idegrendszer szervrendszerének felépítése és működése
Gyógyszertani alapfogalmak
A gyógyszerek hatásmehanizmusa és adagolása
A gyógyszerformák és gyógyszercsoportok

57

Társadalomismeret (9. évfolyam)













Lakóhelyünk és környezetünk a térben.
Magyarország területi tagozódása.
Magyarország és Európa.
Az európai civilizáció kezdetei.
Vallás, kultúra és sport az antikvitásban.
A középkori Európa birodalmai, társadalom és világkép.
Felfedezések – a civilizációk találkozása.
Vallási megújhodás Európában.
Államformák és uralkodók az újkori Európában.
Az első világháború és következményei Európában, valamint Magyarországon.
A totális diktatúrák jellemzői.
A második világháború és társadalmi következményei Európában, valamint
Magyarországon.

Szociális ismeretek (9. évfolyam)
A szociális segítés lényegi kérdései. A szociális segítés alapfeladatai. A segítőmunka célja. A
szociális szakember attitűdjei.
A szociális munka célcsoportja. A szociális jólét és a szociális háló. A szociális ellátás - mit
értünk alatta?
Állampolgári jogok és kötelezettségek
A szociális ellátórendszer felépítése.
A szociális ellátórendszer működése Magyarországon: alapszolgáltatások I.
A szociális ellátórendszer működése Magyarországon: alapszolgáltatások II.
A szociális ellátórendszer működése Magyarországon: szakosított ellátások.

10. évfolyam







Szakmai személyiségfejlesztés
Pszichológia
Egészségügyi ismeretek
Elsősegélynyújtás alapismeretei
Társadalomismeret
Szociális ismeretek

Szakmai személyiségfejlesztés (10. évfolyam)
A kommunikáció elmélete, a fogalmak meghatározása.
A verbális és a nem verbális kommunikáció.
A kommunikáció funkciói.
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A kommunikáció tényezői, szerepe és jelentősége az életünkben.
Az információátadás folyamata.
Metakommunikációs jelek.
Proxemika a tudományterület részeként.
A női és a férfi kommunikáció.
Aktív hallgatás, empátiakeltés, „én-üzenetek”.
A hatékony kommunikáció lehetőségei.
A pedagógiai kommunikáció (hagyományos és a reformirányzatok jellemzői napjainkban).
Az érett, felnőtt személyiség fogalma és aspektusai.
A reflexió fogalma, szerepe, hatása.

Pszichológia (10. évfolyam)





A személyiség fogalma, személyiségelméletek
Személyiségtípusok
Énkép, éntudat, önértékelés, játszma, elhárító mechanizmusok
Személyiségzavarok, fejlődészavarok ás a deviáns viselkedés

Egészségügyi ismeretek (10. évfolyam)























Életmód és betegség.
Az egészség pozitív értelmezése
Az egészségkultúra helye az értékek rendszerében
A test és egészségkultúra
Az életmód fogalmi rendszerének újraértelmezése
Népbetegségek – nem fertőző betegségek
Járványtani alapismeretek
Fertőző betegségek
Rizikó- vagy kockázati magatartás
Egészségtudatos magatartás
Életminőség
Egészségkultúra fogalmi rendszere, összetevői
Életmód
Környezeti tényezők
Higiénés magatartás
Mozgás szerepe az egészségmegőrzésben
A rekreáció sokoldalúsága
A táplálkozás kultúrája, élettani jelentősége
Lelki egészségvédelem: technikák és eszközök
Egészségfejlesztés a mentálhigiéné területén
A drogprobléma integrált megközelítése A drogterjedés speciális csoportok körében
Tudatos, biztonságos, felelős szexuális és családi élet
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Környezetvédelem Fenntartható fejlődés
A környezet legfontosabb elemei: föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet
A környezetvédelem feladata, alapelvei
Természetvédelem törvényi háttere
Globális környezeti problémák Légszennyezés, légszennyező anyagok káros hatásai
Légkörhöz kapcsolódó globális problémák
Vízszennyezés, talajszennyezés
Hulladékgazdálkodás alapelvei
Hulladék csoportosítása (keletkezés jellege, eredete, halmazállapota, környezeti hatása
Hulladékok környezetkárosító hatásai
Hulladékhasznosítás, hulladékártalmatlanítás

Társadalomismeret (10. évfolyam)



















A modern polgári állam funkciói, intézményei.
A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás.
A mai magyar állam főbb jellemzői.
Az önkormányzat intézményei.
Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés gyakorlása.
Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű világlátás. Vallások,
világvallások (különös tekintettel a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásra).
A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági válságok.
Demográfiai problémák Európában és a világban.
A globalizáció és a fenntartható fejlődés.
Generációk, generációs kérdések, konfliktusok.
A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban.
A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.
A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra.
A rendszerváltás Magyarországon.
Az Alaptörvény főbb pontjai.
A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők,
tőke).
Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása.
A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások, számlák, hitel,
kamat, megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam, jelzálog).

Szociális ismeretek (10. évfolyam)




A szociális jólét, társadalmi jólét, a szociális munka fogalma, területei. A jogi
szabályozás alapelvei.
A szociális háló fogalma
A szociális segítőmunka bemutatása, a szakember szerepe és felelőssége.
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A szociális segítés eszköztára és munkaformái.
Diszkrimináció, önkéntesség elve.
Az emberi értékek, méltóság és autonómia tiszteletben tartása.

11. évfolyam










Otthont nyújtó ellátások
Tanulástechnikai módszerek, tanulástechnikai gyakorlatok
A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában
Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése
A kisgyermek táplálása
Beteg gyermek ápolása a bölcsődében
Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
Családi mentálhigiéné
Családközpontú nevelés a bölcsődében

Otthont nyújtó ellátások (11. évfolyam)


A gyermekkor, mint életszakasz az egyes korokban. A gyermekvédelem történeti
áttekintése a XIX. századtól napjainkig.
Az 1901-1945. közötti időszak intézményrendszerének főbb elemei, a bentlakásos és a
területi gondozási formák megismerése.
A második világháborút követő
gyermekvédelmi rendszer (1945-1990. között) főbb elemei, a bentlakásos és a területi
gondozási formák ismerete. 1990-1997. közötti gyermekvédelmi rendszer
Magyarországon.
Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény célja, alapelvei, rendszere és szereplői.
Gyermeki jogok és azok védelme a jelenlegi magyarországi szabályozás alapján. A
gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége, a velük szemben alkalmazható büntetési
tételek.
Szülői jogok és kötelezettségek. A fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőség.








Tanulástechnikai módszerek, tanulástechnikai gyakorlatok (11. évfolyam)





Hatékony tanulási módszerek
Tanulási ütemterv
A jegyzetelés szabályai
Adott szöveg memorizálása

A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában (11. évfolyam)
A személyes hatékonyság, a hatékony segítő jellemzői, a segítő magatartás összetevői
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A segítő kapcsolat külső és belső feltételei, motivációja
Az empátia és a segítés kapcsolata
A segítő magatartás társadalmi megítélése
Professzionális segítő
Segítő foglalkozások, pályaszocializáció, a szocializáció folyamata
A segítők segítése
Családközpontú szemléletű szakember
A családok támogatása, a bevonódás háttértényezői
Professzionális és felelős kommunikáció
Szülői hatékonyság támogatása
A családok bevonódása, a bölcsődei nevelésben való részvételük elősegítése. Családközpontú
gyakorlat a koragyermekkori fejlődésben, nevelésben és gondozásban

Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése (11. évfolyam)























WHO egészség fogalmának meghatározását
Az egészséges fejlődés megítélésének szempontjait
A lassú fejlődésű, a megkésett fejlődésű, a kóros fejlődésű fogalmakat
A lassú fejlődésű, a megkésett fejlődésű, a kóros fejlődésű fogalmakat
A fejlődést befolyásoló tényezőket, mint az öröklés, az érés, a személyi, a tárgyi
környezet
A fejlődést befolyásoló tényezőket, mint az öröklés, az érés, a személyi, a tárgyi
környezet
A megtermékenyítés
A magzati élet
A normál szülés, a szülés lefolyása
Az érett újszülött jellemzői
Egyéni különbségek a testsúly alakulásában
A testtömeg fejlődése
A testhossz változása
Testarányok változásai
A csontozat (csontok, koponya, fogazat) fejlődése
Koponya csontosodása
Fogazat fejlődése
A testi fejlődés nyomon követése, mérése
A növekedési referenciaértékek és percentilis görbék használata
A testtömeg mérésére szolgáló eszközöket, a növekedési referencia értékeket és
percentilis görbéket, a különböző életkorok testtömeg alakulását
A testmagasság mérésére szolgáló eszközöket, referencia és percentilis értékeket a
különböző életkorokban
A testtömeg index referencia átlagának és percentilis értékének alakulását és számítását
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A fejkörfogat mérését, referencia és percentilis átlagok alakulását különböző
életkorokban
Mellkaskerület mérését és referencia és percentilis átlagok alakulását különböző
életkorokban
A növekedési referenciaértékek és percentilis görbék
Fogalmi meghatározások, kulcsszavak
A háton fekve és hason fekve nevelés különbözősége
A mozgásfejlődés menete, szakaszai
Alaphelyzetek, hely-és helyzetváltoztató mozgások
Hasra fordulást megelőző időszak
A hason élés időszaka
Az alapról való felemelkedés időszaka
A felülést, felállást követő időszak a járásig
Önálló járás követő további mozgásformák
A finommozgások fejlődése az egyes szakaszokban
A mozgásfejlődés összefüggése egyéb fejlődési területekkel
Atipikus mozgásfejlődés
A mozgás és a környezet kapcsolata, tárgyi feltételek
A mozgásfejlődéshez kapcsolódó nevelési kérdések és gyakorlatok
Fejlődési szakaszok a különböző elméletekben, kiemelten
Piaget kognitív fejlődéselmélete
Beszédfejlődés; hangadás, beszédészlelés, interakció, fenológiai, szemantikai fejlődés,
A beszédelmaradások, beszédhibák
A korai anya-gyermek kapcsolat és a kötődés jelentősége
Imprinting kutatások, kötődéselméletek
Kötődési mintázatok
Az érintés fizikai kapcsolati formái
A korai anya-gyerek kapcsolat kommunikációs sémája
A szeretetkapcsolat hiánya
Az apa szerepe az érzelmi fejlődésben
A kompetens csecsemő
A család elsődleges szocializációs szerepe
A proszociális viselkedés fejlődése és fejlesztése kisgyermekkorban
A gyermek érzelmi fejlődésének modellje
Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége a későbbi fejlődésben

A kisgyermek táplálása (11. évfolyam)
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Beteg gyermek ápolása a bölcsődében (11. évfolyam)

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek (11. évfolyam)









A szociálpszichológia fogalma, tárgya, feladata
Az egyén, csoport, tömeg fogalma
Csoportdinamikai jelenségek
Szociális identitás kialakulása, szociális tanulás
Attitűdök, énvédő funkciók
Konfliktusok, konfliktuskezelés
A sztereotípiák, stigmák
Az előítélet kialakulása és okai

Családi mentálhigiéné (11. évfolyam)
A család fogalma. Családtípusok, szerepek.
A család rendszere, felépítése.
A család funkciói.
A család életciklusai és folyamatai.
A mentálhigiéné fogalma és főbb sajátosságai. A családi mentálhigiéné jellemzői.
A család, mint a mentálhigiéné tárgya. A család lelki egészségének összetevői.
Szülővé válás. Szeretet, összetartozás, biztonság, egymás iránti felelősség a családban.
A gyermek nevelését segítő preventív, korrektív ellátások. A kríziskezelés.
Diszfunkcionális családok jellemzői.
Gyermek veszélyeztetettsége: az elhanyagolás és a bántalmazás.
Az elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichoszomatikus jelzések.
A gyermekbántalmazás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai, tünetei.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer feladatai, működése. A beavatkozást kiváltó jelzések a
gyermek családjából történő kiemelését eredményező esetek. A családból való kikerülés
traumája, megnyilvánulási formái.

Családközpontú nevelés a bölcsődében (11. évfolyam)
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Sport ágazat (PTT: 2020)
Technikum - 9., 10., 11. évfolyam
9. évfolyam






Munkavállalói ismeretek
Anatómiai-élettani ismeretek
Edzéselmélet I.
Edzésprogramok I.
Gimnasztika I.

Munkavállalói ismeretek (9. évfolyam)
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak
rendszere) ismerete
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Munkajogi alapismeretek
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka)
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka,
önkéntes munka
Munkaviszony létesítése
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A munkavállaló és munkáltató alapvető
kötelezettségei
A munkaszerződés módosítása
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Munkaidő és pihenőidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
Munkanélküliség
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az
álláskeresési ellátások fajtái
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Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás,
képzések, utazásiköltség-támogatások)
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)

Anatómiai-élettani ismeretek (9. évfolyam)
Az anatómia és az élettan tárgya, módszerei
• Az emberi test felépítése, síkok, irányok
Az emberi szervezet szövetei
• Sejt felépítése és működése.
• A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése.
• A normális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása.
• Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint.
A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapjai
• A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. A csövescsont
szerkezete. A csontokat alak szerinti csoportosítása.
• A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az emberi mozgás
szervrendszerében.
• A csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes
kapcsolódás)
• Az ízület részei, az ízületet összetartó erők. Ízületek felosztása különböző
szempontok alapján.
A vázrendszer felépítése és működése
• Az emberi csontváz fő elemei. A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas,
függesztőövek, végtagok, koponya) Az ember mozgási szervrendszerének a két
lábon járás miatt kialakult sajátosságai (Keskeny medencecsont, a gerincoszlop
kettős Salakja).
• A koponya tájai. A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. Az
agy- és arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka.
• A csigolya részei. A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó
csigolyáik eltérő felépítése részletesen. A csigolyák alak szerinti azonosítása.
• A bordák azonosítása, mellcsont elhelyezkedése.
A függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése és
elhelyezkedése.
Az izomzat felépítése és működése
• Az izmok általános jellemzői. A vázizom felépítése: izomsejt, izomszövet, izomrost,
• Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. Az izomeredés és a –tapadás
fogalma.
• A törzs izmai.
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• Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai:
• Az izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon
A légzés szervrendszerének felépítése és működése
• A légzőrendszer feladata. A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói.
• Légzőszervi és a szövetlégzés közti kapcsolat.
• A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok
• A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő léghólyagjainak
felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felismerésében.
• A légzési segédizmok, ezek részvétele a nehézlégzésben. A mellkasi és a hasi légzés
különbsége. A mellhártya, a rekeszizom, a bordaközi izmok szerepe a belégzés és
kilégzés folyamatában.
• A mellkasi és hasi légzés fogalma, ezek összekötése a megfelelő izmokkal. A
terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerinti eltérése.

Edzéselmélet I. (9. évfolyam)












Edzéselméleti alapfogalmak
A kultúra, testkultúra, testnevelés, sport összefüggései
Az edzéselmélet története, kialakulásának szakaszai.
Az edzés fogalma, területei, szerkezeti elemei, azok funkcionális céljai.
Edzésrendszer, edzéseszköz fogalma, edzéseszközök csoportosítása, negatív és pozitív
edzéseszközök. Dopping fogalma.
A homeosztázis, edzésalkalmazkodás, terhelés, túlkompenzáció összefüggései.
A külső terhelés fogalma, szabályozásának lehetőségei.
Az edzettség fogalma, általános és speciális edzettség.
A teljesítmény összetevői, a teljesítőképesség és a teljesítőkészség jellemzése.
Az elfáradás sajátosságai: típusai, szakaszai, az egyes szakaszok jellemzői.
A túledzettség állapotának kifejlődése (fogalma, típusai, jellemzői).

Edzésprogramok I. (9. évfolyam)









Motoros képességfejlesztés
Rövid, közép és hosszú távú állóképesség fejlesztése.
Állóképesség fejlesztése tartós módszerek, intervall módszer,és ellenőrző, vagy
versenymódszerrel
Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív és passzív fejlesztése .
A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése.
Az egyensúlyozási képesség és ritmusképesség fejlesztése.
A reagálási képesség és téri-tájékozódási képesség fejlesztése.
Az összekapcsolódási és differenciáló képesség fejlesztése.
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Gimnasztika I. (9. évfolyam)
A gimnasztika mozgásrendszere
A gimnasztika története, mai értelmezése.
A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei.
Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)
A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei.
A test síkjai, tengelyei.
A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete.
A rajzírás alapelvei.
A rajzírásban használt jelek.
A kiinduló helyzetek rajzírása (állások, térdelések, ülések, fekvések, kéz- és lábtámaszok,
egyéb támaszok, függések és vegyes helyzetek).
Gimnasztikában használt kartartások.
Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága szerint.
A gyakorlatok szakleírásának szempontjai.
Mozgások rajzírása.
Lendítések, lengetések.
Húzások, csúsztatások.
Emelések, leengedések.
Emelkedések, ereszkedések.
Hajlítások, nyújtások.
Döntések, dőlések.
Fordítás, forgatás.
Fordulat, forgás.
Körzések.
Összetett törzsmozgások.
Utánmozgások, rugózások.
Helyzetcserék.
Szökdelések, szökkenés, ugrások.
Helyváltoztatások.
Dobások. Emelések, hordások.
Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással.
Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal (játékok, versenyek, váltóversenyek.
A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a
módszerei (verbális, vizuális, kevert módszerek).
Rendgyakorlatok gyakorlatvezetése.
Nyújtó hatású alapformák.
Erősítő hatású alapformák.
Antigravitációs izmok. Izomtérkép.
Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek.
Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga, gyakorlatvezetése.
Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással.
Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése.
Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése.
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A célgimnasztika alkalmazásának területei.
Erőkifejtési módok rendszere.
Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése.
A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei.
Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet,
mozgásirány, mozgásterjedelem stb.).
Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó stb.)
Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, pihenőidő
stb.)
Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával.
Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával.
Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával.
Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával.
Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok.
32 ütemű határozott formájú gyakorlatláncok tervezése, gyakorlatvezetése.

10. évfolyam






Anatómiai-élettani ismeretek
Egészségtan
Edzéselmélet I.
Edzésprogramok I.
Gimnasztika I.

Anatómiai-élettani ismeretek (10. évfolyam)
Keringés szervrendszere
• A szív és a keringési rendszer felépítése és működése
• A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és
nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán).
• A szív felépítésének és működésének kapcsolata. A szív ingerképző és ingerületvezető
központjai.
• A szívbe és kilépő erek, koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a
kapillárisok felépítése (átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata
az adott erek funkcióival.
• A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik gázcseréjével
és a szív üregrendszerével. A fontosabb erek neve, lefutása az artériás és vénás
keringésben. Az artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők.
• A szív vizsgálata EKG-val.
• Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei.
A vérkörök főbb verőerei
• A vérkörök főbb visszerei
• Érműködés szabályozása
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• A nyirokkeringés lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége.
• A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. A teljes vértérfogat
mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő alkotórészei és ezek
élettani jelentősége.
• A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a
normál értéktartománytól való eltérés okai és következményei.
• Vércsoportok. A vérszegénység lehetséges okait. A véralvadási folyamat
rendellenességei, vérzékenység.
• Perifériás vérkeringés, vérnyomás mérése
• Érműködés szabályozása
• A kiválasztás szervrendszerének felépítése működése
A vizeletkiválasztó rendszer
• Feladata, felépítése, főbb részei.
• A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, visszaszívás,
kiválasztás (exkréció) értelmezése. A nefron működése:
• A szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai.
• A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint a
gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai.
• A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. A folyadékbevitel
mennyisége és a vesekőképződés összefüggésének ismerete.
A szabályozás élettani törvényszerűségei
• Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi különbsége. A
visszacsatolás szerepe a szabályozásban. Hasonlóságok és különbségek a
hormonrendszer és az idegrendszer működésében (jeladó és célsejt kapcsolata)
• Hormonok általános jellemzői.
• A hormonrendszer működése
• A hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a hormontermelés
szabályozása.
• A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás mechanizmusa.
Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki (receptor különbség).
• Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen.
• A pajzsmirigy elhelyezkedése, felépítése, hormonjai és élettani hatásai.
• A mellékvese elhelyezkedése, felépítése, hormonjai és élettani hatásai.
• A mellékvese működésének szabályozása.
• Az ivarmirigyek elhelyezkedése, felépítése, hormonjai és élettani hatásai.
• A hasnyálmirigy elhelyezkedése, felépítése, hormonjai és élettani hatásai
• A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok) részletes
ismerete.
• A szervezet só- és vízháztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium anyagcseréjének (parathormon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete.
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• A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő
rendellenességek.
• A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai.
Az idegrendszer felépítése és működése
• Az idegsejt felépítése, típusai és funkciója, az idegszövet felépítése. A gliasejtek és a
velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigetelés).
• A nyugalmi- és az akciós potenciál kialakulásának elmélete, az inger, az ingerület, az
ingerküszöb fogalma. Ingervezetés élettana.
• A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, kémiai,
fény, hő). A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és receptor
kölcsönhatás függése. A droghatás ismerete a neurotranszmitterek helyettesítési elvén.
• A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és
szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése.
• Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító
sejttípusok (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt),
valamint a reflexív fogalma.
• A gerincvelő anatómiai felosztása, tájékozódás a gerincvelő keresztmetszeti képén. A
bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és funkciója.
• A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a
gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr
ereinek reflexes szabályozása stb).
• Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy
/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói.
• Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy
/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói.
• A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével.
• Agyidegek.
• Vegetatív idegrendszer anatómiai és élettani felosztása.
• Szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer.
• A bőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, szabad
idegvégződések).
• Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek működésének általános elveit.

Egészségtan (10. évfolyam)
Sport és életmód
 Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. A WHO
egészségdefiníciója, sportegészségtan.
 A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési rendszer
egészségére gyakorolt hatásai.
 A sport, mint a minőségi élet összetevője, fitness-wellness alapismeretek. A mozgás
szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete.
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A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a stresszoldásban
és egyes krónikus betegségek kezelésében. A pihenés fogalma, aktív és passzív formái.
A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis,
a magasvérnyomás /hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus)
kialakulásában szerepet játszó főbb kockázati tényezők. (rizikófaktorok).
A megfelelő életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek
(keringési betegségek, cukorbetegség) esetében.
A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei.

A tápcsatorna felépítése
 Az emésztőrendszer feladata, részei, táplálkozás részfolyamatai.
 A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek
ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói.
 A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek
ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói.
 Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az emésztés
folyamatában.
 A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben,
a raktározásban és a méregtelenítésben.
 A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés).
 A bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege.
 Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes
folyamatai
Egészséges táplálkozás
 A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. A testtömegindex értelmezése, az
értékét befolyásoló tényezők (testösszetétel, nem, életkor). A tápanyagok csoportosítása
az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján (kalorigén, non-kalorigén)
 A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, ezek természetes forrásai. Érvek
hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk ellen.
 A tápanyagcsoportok részletes ismerete: szénhidrátok, ezek természetes forrásai. Érvek
hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk ellen.
 A tápanyagcsoportok részletes ismerete: zsírok, ezek természetes forrásai. Érvek
hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk ellen.
 A tápanyagcsoportok részletes ismerete: növényi rostok, ásványi anyagok, nyomelemek
ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk ellen.
 A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. Vízben oldódó vitaminok.
 A zsírban oldódó vitaminok túladagolásának veszélye.
 Sportolói táplálkozás
 Sporttáplálkozás néhány szabálya
 Sportolói étrend összeállítása
 A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. Az elhízás okai és következményei.
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A helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és
kalóriaigényre és az energiaforgalomra gyakorolt hatásai.
A táplálékpiramis helyes értelmezése.
A folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei.
A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai.
Étel érzékenységek (glutén, laktóz)
Testképzavarok

Az immunrendszer felépítése és működése
 Az immunitás fogalma, az immunrendszer részei, működése.
 A nyirokrendszer anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett
jelentősége.
 Afehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában.
 Az antigén és az antitest fogalma, az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz
kialakulása.
 A védettség (immunitás) kialakulásának folyamata, típusai.
 Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső
okai.
 Az autoimmun betegség fogalma és fajtái.
 A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringés fenntartásában.
 A rendszeresen végzett sporttevékenység egészségmegőrző hatása.
Sportártalmak, sportsérülések megelőzése
 Sportsérülések és fajtái
 A bőr sérülései
 A mozgató szervrendszer sérülései – csontsérülések
 A mozgató szervrendszer sérülései –izomsérülések
 Ízületi károsodások
 Ízületvédelem
 Gerincsérülések
 Gerinc védelmének életkori sajátosságai
 A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes
testtartás, testedzés).
 Edző szerepe a sérülések megelőzésében
 A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az egészségmegőrzésben.
 A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e traumák keletkezésének
okai, időbeni lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, megelőzésük módjai.
 A rehabilitáció fogalma, jelentősége a sportártamak kezelésében.
 Sportorvosi vizsgálat jelentősége
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Edzéselmélet I. (10. évfolyam)






















Motoros képességek fogalma, felosztása.
Kondicionális képességek fogalma, összessége
Kondícionális alapképességek közül az erő, fogalma, fajtái, befolyásoló tényezők.
Kondícionális alapképességek közül a gyorsaság, fogalma, fajtái, befolyásoló
tényezők
Kondícionális alapképességek közül az állóképesség, fogalma, fajtái, befolyásoló
tényezők
A kondicionális képességek kapcsolata.
A koordinációs képességek fogalma, alapképességek (mozgásalkalmazkodó és –
átállító képesség, mozgásszabályozási képesség, mozgástanulási képesség).
A koordinációs képességek megjelenési formái. (téri tájékozódó
képesség,egyensúlyozó képesség, kinesztézis, mozgásdifferenciáló képesség stb.)
Az ízületi mozgékonyság fogalma, típusai.
A motoros képességek életkori sajátosságai, szenzitív fejlesztési szakaszai.
Az edzés és versenyzés összefüggései
A sportverseny meghatározása, jellemzői.
Versenyhelyzet elemzésének szempontjai.
Versenyzési konfliktusok, motívumok, azok összefüggései a személyiségtípusokkal.
Rajtállapot fogalma, típusai (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia). Videók nézése
A stratégia és taktika fogalma, jelentősége.
Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők 16 óra/év
Biológiai edzéselvek.
Pszichológiai edzéselvek.
A formaidőzítés lehetőségei és tényezői.
A sportforma fogalma, befolyásoló tényezők

Edzésprogramok I. (10. évfolyam)








Edzésdokumentáció tartalmi összetevőinek ismertetése, rögzítése
Bemelegítés mozgásanyagának ismertetése, részei, fontossága
Az edzés fő részeinek ismertetése, mozgásanyaga, módszerek alkalmazása
Saját sportági edzés ismertetése az edzés fő részeinek ismeretében
Választott sportág edzésének fő részei, jellemzői.
Verseny jellemzői, annak dokumentációi, szakemberek
Saját sportág szabályismerete

Gimnasztika I. (10. évfolyam)
A gimnasztika mozgásrendszere
A gimnasztika története, mai értelmezése.
A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei.
Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)
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A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei.
A test síkjai, tengelyei.
A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete.
A rajzírás alapelvei.
A rajzírásban használt jelek.
A kiinduló helyzetek rajzírása (állások, térdelések, ülések, fekvések, kéz- és lábtámaszok,
egyéb támaszok, függések és vegyes helyzetek).
Gimnasztikában használt kartartások.
Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága szerint.
A gyakorlatok szakleírásának szempontjai.
Mozgások rajzírása.
Lendítések, lengetések.
Húzások, csúsztatások.
Emelések, leengedések.
Emelkedések, ereszkedések.
Hajlítások, nyújtások.
Döntések, dőlések.
Fordítás, forgatás.
Fordulat, forgás.
Körzések.
Összetett törzsmozgások.
Utánmozgások, rugózások.
Helyzetcserék.
Szökdelések, szökkenés, ugrások.
Helyváltoztatások.
Dobások. Emelések, hordások.
Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással.
Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal (játékok, versenyek, váltóversenyek.
A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a
módszerei (verbális, vizuális, kevert módszerek).
Rendgyakorlatok gyakorlatvezetése.
Nyújtó hatású alapformák.
Erősítő hatású alapformák.
Antigravitációs izmok. Izomtérkép.
Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek.
Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga, gyakorlatvezetése.
Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással.
Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése.
Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése.
A célgimnasztika alkalmazásának területei.
Erőkifejtési módok rendszere.
Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése.
A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei.
Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet,
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mozgásirány, mozgásterjedelem stb.).
Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó stb.)
Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, pihenőidő
stb.)
Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával.
Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával.
Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával.
Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával.
Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok.
32 ütemű határozott formájú gyakorlatláncok tervezése, gyakorlatvezetése.
Általános bemelegítés

11. évfolyam











Elsősegélynyújtás
Terhelésélettan
Edzéselmélet II.
Edzésprogramok II.
Gimnasztika II.
Kommunikáció
Sportszervezési ismeretek
Sportági alapok
Komplex sportági ismeretek

Elsősegélynyújtás (11. évfolyam)
1.



Az elsősegélynyújtás és a mentés története
Elsősegélynyújtás napjainkban: újkor
Az OMSZ fejlődése

2.





Az elsősegélynyújtás szerepe
Az elsősegélynyújtás jogi szabályozása Magyarországon
Az elsősegélynyújtás célja
A mentési lánc elemei
Konstantin- kereszt

3.





Tevékenységek a helyszínen
A helyszín szerepe és veszélyei az elsősegélynyújtásban
A sérült elsődleges vizsgálata
Segélykérés, mentőhívás
A sérült mozgatása (Rautek –féle műfogás, tálcafogás)
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A sérült részletes vizsgálata
Az eszméletlen sérült ellátása (stabil oldalfekvés)
A sérült pozicionálása

4.




Újraélesztés
Az újraélesztés fogalma, A légzés és keringés vizsgálata, szervkárosodás
megakadályozása
A túlélési lánc külső automata defibrillátor, az AED
Gyermekek alapszintű újraélesztése

5.








Sérülések
Sebek általános jellemzője
Mechanikai sebzések
Vérzéscsillapítás (vérzések típusai, megfelelő ellátás), különleges vérzések
Csont- ízületi sérülések (törés, rándulás, ficam)
Különböző testtájékok sérülése és ellátása
Elsősegélynyújtás csonkolásos sérülés esetén
Politrauma, sokkfolyamat

6.



Termikus balesetek
Az égési sérülés súlyossága, a sérült ellátása fagyási sérülés, a sérült ellátása
A bőrre, nyálkahártyára kerülő maró vegyszerek sérülései, ellátása

7.








Hírtelen rosszullétek
Allergia oka, allergiás reakciók, ellátás
Légúti idegentest által okozott problémák, idegentest eltávolítása
Mellkasi fájdalom, szívinfarktus tünetek, ellátás
Nehézlégzéssel járó rosszullétek
Agyi vérellátási zavarok
Görcsrohammal járó rosszullétek
Cukorbetegség miatti rosszullét, kóma

8.




Belgyógyászati balesetek
Áram hatása a szervezetre, teendők áramütés esetén
Vízi balesetek típusai, vízbefulladás, sérülések, problémák, ellátás
Hőártalmak: ájulás, napszúrás, lehűlés, tünetek, ellátás

9.





Mérgezések
Mérgezések fajtái, tünetei, ellátása
Gázmérgezések
Gyógyszermérgezések
Drogok okozta mérgezések
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Ételmérgezések
Növényvédő szerek okozta mérgezések

10.




Sportsérülések
Sportsérülések fajtái, megelőzése, ellátása
Táplálkozás és sport
A stressz hatása a szervezetre

Terhelésélettan (11. évfolyam)
Terhelés hatására a szervezetben végbemenő változások
 Homeosztázis fogalma, összetevői.
 Terhelés hatására a szervezetben végbemenő változások (hipertermia, dehidratáció,
sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának változása, vércukorszint
változása).
 Védekezés a káros hatások ellen.
Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben
 Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok (biológiai oxidáció, erjedés).
 A Pasteur-effektus fogalma.
 Energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob).
 Az energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai.
 Steady state, anaerob küszöb fogalma.
Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre
 Csontok összeköttetése, ízület felépítése. Terhelés hatása az ízületekre.
 Izomműködés mechanizmusa.
 Izomkontrakció típusai. Izomrostok típusai, jellemzői.
 Izomműködés energetikai folyamatai
 A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai.
 Az aktív mozgatórendszer adaptációs folyamatai.
Terhelés hatása a légzés szervrendszerére
 A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési
perctérfogat, vitálkapacitás).
 A tüdő adaptációs folyamatai. A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai
terhelés hatására, az edzett és a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása.
 Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége.
Terhelés hatása a keringési rendszerre
 A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat,
perctérfogat).
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Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak
összehasonlítása.
Pulzusfajták és jelentőségük.
Karvonen kalkulátor, pulzustartományok.
A szív adaptációs folyamatai. Edzett szív, edzésbardycardia. A szívműködés adaptációs
folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob munkát végző sportoló
esetében.
A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett
és a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása.

A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata
 A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása. A szabályozás feladatai. Negatív
visszacsatolás.
 A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása.
 Mirigy és hormon fogalma, típusai. Az agyalapi mirigy hormonjai.
 A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese,
hasnyálmirigy, nemi mirigyek)
 Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások.
 Az idegszövet felépítése. Elemi idegjelenségek.
 A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. A mielinizáció és a mozgástanulás
kapcsolata
 A Selye-féle stresszelmélet.
 Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás
végrehajtásával. Az idegrendszer adaptációs folyamatai.
A terhelés és a táplálkozás kapcsolata
 Tápanyagok fogalma, csoportosítása.
 Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása.
 A sporttáplálkozás alapelvei.
 Táplálkozás a terhelés előtt és alatt. Táplálkozás a terhelés után.
Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai
 Naptári és biológiai életkor fogalma. Terhelés és biológiai életkor.
 Szenzibilis időszak fogalma. Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik.
 Erőfejlesztés különböző életkorokban.
 Az időskori sportolás jellemzői.
Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének sajátosságai
 Fogyatékosság fogalma, típusai.
 Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői.
 Krónikus betegség fogalma. Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma,
krónikus elhízás, epilepszia, magas vérnyomás).
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Krónikus betegek sportolásának jellemzői.
A terhesség és a sportolás kapcsolata.

A teljesítményfokozás
 A teljesítményfokozás módszerei és eszközei. A teljesítményfokozás megengedett
módszerei, eszközei.
 A dopping fogalma. Doppingosztályok.
 Az antidopping program.

Edzéselmélet II. (11. évfolyam)














A kondicionális képesség fogalma, fajtái, rendszere
Az erő és fajtái (maximális erő, gyorserő, erőállóképesség)
Gyorsaság fajtái, módszerei
Állóképesség fogalma, fajtái, módszerei
Kondicionális képesség összefüggése
Ízületi mozgékonyság fogalmuk, megjelenési formái, fejlesztésük.
Koordinációs képességek (mozgáskoordináció, mozgáskészség és mozgás tanulás
fázisai
Ismeret, jártasság készség
Stratégia és taktika fogalmuk, jellemzőik.
A motoros képességek életkori sajátosságai
Az edzés és a versenyzés összefüggése a sportverseny meghatározása
Versenyhelyzet elemzés szempontjai, motívumok, konfliktusok
Rajtállapot (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia.)

Edzésprogramok II. (11. évfolyam)








Állóképesség fejlesztése (rövid, közép, hosszú módszerekkel)
Állóképesség fejlesztése (tartós, intervall, ellenőrző módszerekkel)
Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktívés passzív izommozgással.
Koordinációs képességek közül a mozgásérzékelés (kinesztézis) és ritmusérzék, és a
differenciáló képesség fejlesztése.
A koordinációs képességek közül az egyensúlyozási és reagáló képesség fejlesztése.
A koordinációs képességek közöl a téri tájékozódási és összekapcsolási képesség
fejlesztése.
Az ügyesség fejlesztése.

Gimnasztika II. (11. évfolyam)
Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett gyakorlatok
Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok)
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Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-,
hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok)
Erősítő
hatású
rugalmas
ellenállásossal,
gumikötéllel
végzett
gyakorlatok
megismerése,tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok)
Felfüggesztéses eszközzel, TRX-szel végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése,
tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok)
Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-,
lábizom erősítő hatású gyakorlatok)
Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-,
lábizom erősítő hatású gyakorlatok)
Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, láizom
erősítő gyakorlatok)
Ugró kötél gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-,
lábizom erősítő gyakorlatok)
Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok)
Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, váll-, hát, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok)
Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása.
Egyéb eszközzel (pl. bosu, „hajókötél”) végzett gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása.

Kommunikáció (11. évfolyam)
Az illem, etikett, protokoll fogalma, célja, formai és tartalmi szabályai
A köszönés, bemutatkozás, társalgás, telefonbeszélgetés szabályai

Sportszervezési ismeretek (11. évfolyam)
A magyar testnevelés és sport területei és szervezetei
A sport szerkezete és felépítése nemzetközi viszonylatban.
Az intézményes testnevelés rendszere
Óvodai testnevelés.
Iskolai testnevelés , mindennapos testnevelés
A felsőoktatási intézmények testnevelése
Az iskolai testnevelés irányítása és felügyelete
Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban
A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere.
Sportesemények szervezése
A sportesemények, sportrendezvények típusai és módszertana.
A sportprogramok szerkezete
A sportprogramok létrehozásának és szervezésének szempontjai és módszertani kérdései.
Az eseményszervezés folyamata, dokumentumai.

Sportági alapok (11. évfolyam)
Kondicionális képességfejlesztés és az életkor kapcsolata
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Erőfejlesztés az óvodás és kisiskolás korban.
Erőfejlesztés a serdülőkorban.
Erőfejlesztés ifjú- és felnőttkorban.
Állóképesség-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban.
Állóképesség-fejlesztés a serdülőkorban.
Állóképesség-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban.
Gyorsaság-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban.
Gyorsaság-fejlesztés a serdülőkorban.
Gyorsaság-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban.

Komplex sportági ismeretek (11. évfolyam)


















Ismertesse sportága kialakulásának történetét!
Ismertesse sportága szövetségének kapcsolatait más szövetségekkel, nemzetközi
szövetségekkel és a NOB-bal!
Mit gondol a sportágával kapcsolatos tehetséggondozásról? Ön szerint milyen
szempontok alapján tehetséges vagy nem tehetséges egy sportoló?
Milyen szempontok szerint történik a kiválasztás?
Mit jelent: sportágspecifikus teljesítményfokozás? Soroljon fel a sportágára jellemző
teljesítményfokozó eszközöket, módszereket!
Mit jelent önnek a következő mondat: sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és
személyiségfejlesztő hatásai. Kérem, mondjon példákat!
Mit jelent a motiváció a gyakorlatban? Milyen motivációs eszközöket ismer?
Milyen konfliktuskezelési módszereket ismer? Kérem, fejtse ki!
Mondjon el egy sportágspecifikus bemelegítést! Használja a szaknyelvet!
Erőfejlesztést végeztet sportolóival. Milyen edzéselméleti, módszertani, élettani
tényezőkre figyel? Fejtse ki válaszait!
Mutasson be a szaknyelv segítségével 5 technikai elemet!
Miért fontos a hibajavítás? Mik a sportág technikai elemeinek leggyakoribb hibái?
Hogy ellenőrzi és értékeli a sportolójának edzettségi állapotát? Mire figyel az
értékelésnél?
Milyen edzéstervezési módokat, módszereket ismer? Részletezze állításait!
Ön szerint miért fontos az edző önnevelő tevékenysége?
Milyen edzői kompetenciákat ismer? Miért fontosak ezek?
Milyen speciális fogyasztói szokások jellemzőek a sportra?
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Pedagógia (szakgimnázium, 2020)
Szakgimnázium – 11. évfolyam
11. évfolyam






Pedagógia
Pszichológia
Pedagógiai gyakorlat
Gondozás és egészségnevelés
Kommunikáció

Pedagógia (11. évfolyam)
A nevelés fő tevékenységi formái: gondozás, ápolás, gyermekmunka, játék, tanulás-tanítás.
A játék fogalma. A játék sajátosságai. A játék fajtái. A játék célja.
Szabályjáték, szerepjáték, gyakorlójáték, konstrukciós játék, barkácsolás.
A játék szubjektív és objektív feltételei.
A különböző életkorok jellemző játéktevékenységei.
Munkajellegű tevékenységek a nevelési intézményekben. Munkajellegű tevékenységek az
óvodában.
A játék szerepe a személyiségfejlődésben.
Az óvodai játék szervezésének feltételei, optimális körülményei.
Az óvodapedagógus szerepe a játéktevékenységben.
A biztonságos játék – a játék biztonsága.

Pszichológia (11. évfolyam)
Személyiség –lélektan
 A személyiség lélektan fogalma
 A személyiség fogalma
 Az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai
 Személyiségtípusok (Típustan)
Fejlődéslélektan
 Harlow kísérletei
 Az én felfedezése
 A hospitalizmus
 Az Ainswort és az „Idegen helyzet kísérlet”

Pedagógiai gyakorlat (11. évfolyam)
A gyermek megismerésének lehetőségei
A gyermek megismerésének módjai
A gyermek megismerésének pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei.
A pedagógiai megfigyelés módjai
A szociometria módszere
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Szociometria, a módszer alkalmazásának feltételei.
Hospitálás külső intézménynél
Pedagógiai szempontból jelentős filmnézés és elemzése
Pedagógiai szempontból jelentős filmnézés és elemzése
A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése
A gyermek rajzok alapján a gyermek fejlettségének mutatói.
Pedagógiai szempontból jelentős filmnézés és elemzése
A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése.
Problémahelyzetek elemzése
A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői
A nevelő és a gyermek/tanuló kapcsolata
A gyermek játéktevékenységének alakulása, játéktevékenység irányítása
Hospitálás külső intézménynél
Hospitálás külső intézménynél
Pedagógiai szempontból jelentős filmnézés és elemzése
Hospitálás saját intézményben
Hospitálás saját intézményben
Az óvodai csoport egy napjának megszervezése
Pedagógiai szempontból jelentős filmnézés és elemzése
A gyermek játéktevékenységének alakulása, játéktevékenység irányítása
A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek
A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése

Gondozás és egészségnevelés (11. évfolyam)


















Az egészség fogalma, célja, feladatai
Az egészségnevelés fogalma, célja, feladata, területei a különböző életszakaszokban
A gyermek, a tanuló testi szükségletei
A gyermekek helyes mosdóhasználta
A fogmosás helyes technikája, szokásrendszerének kialakítása kisgyermekkorban
A helyes életritmus
A pihenés és a mozgás szerepe
Az aktív pihenés jelentősége
A passzív pihenés jelentősége
A személyi gondozás fogalma, területei
A higiénés szokások kialakításának területei
A táplálkozás egészségtana
Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően
Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során
Ételintollerancia és ételallergai tünetei
A gondozó teendői allergiás reakció esetén
A gondozó teendője fulladásveszély esetén
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Pszichés hatások jelentősége az étkezésben
A kulturált étkezési szokások kialakítása
Időjárásnak megfelelő ruházat
A ruházat praktikussága és kényelmi szempontja a gyermek életkorát figyelembe véve
Öltözködés szabályainak elsajátíttatása
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek személyi gondozásának kérdései
A gondozási folyamatban elvárt magatartás és elvárt kommunikáció

Kommunikáció (11. évfolyam)



Az illem, etikett, protokoll fogalma, célja, formai és tartalmi szabályai
A köszönés, bemutatkozás, társalgás, telefonbeszélgetés szabályai
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XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat (szvk:2018)
KIFUTÓ – 12., 5/13. évfolyam
12. évfolyam








Közlekedés üzemvitel gyakorlat
Vezetői, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek
Marketing, vezetés. szervezés gyakorlat
Szakmai szoftverek használata
Közlekedési számítások
Gazdasági földrajz
Szakmai idegen nyelv

Közlekedés üzemvitel gyakorlat (12. évfolyam)
A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat
A vasúttal szemben támasztott követelmények A vasúti személyszállítási folyamat A vasúti
árufuvarozási folyamat és részei Az áruk csomagolása
A fuvareszköz megrendelése és kiállítása
A rakodás, a küldemény átvétele
A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása
A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás
A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása
A vasúti menetrend
A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat A közúti áruszállítás üzemvitele
Árufuvarozási folyamatok
Járattípusok
A közúti személyszállítás üzemvitele
A városi közlekedés üzemvitele
Városi tömegközlekedési rendszerek
Utazási igazolványok
A vízi közlekedés üzemvitel gyakorlat Az áruszállító hajózási módok csoportosítása
Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás
Folyam-tengeri hajózás
A tengerhajózás üzemvitele
Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás
Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás
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Vezetői, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek (12. évfolyam)
Vezetési ismeretek
Mi a vezetés, ki a vezető
A vezetés gazdasági, társadalmi funkciója
A munkaszervezés technikája
Humán (emberközpontú) vezetés elmélet, motivációs irányzatok
Beosztottak teljesítményének értékelése
Vezetővel szemben támasztott követelmények
Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek
Vezetői típusok, vezetési stílus
Vezetés és szervezés összefüggései
A szervezési folyamat, a szervezés módszerei
Jogi ismeretek
Jog, jogrendszer fogalma, a jogszabályok hierarchiája
Magyarország alaptörvénye
A polgári jog (PTK) fogalma, alapelvei
A PTK szerkezete
Polgári jogviszony fogalma, fajai
Dologi jog (tulajdonjogviszony), kötelmi jog
Kártérítési felelősség
Gazdasági társaságok : Közkereseti Társaság (KKT), Betéti Társaság (BT)
Gazdasági társaságok : Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT), Részvénytársaság
Szerződés fogalma, fajtái, megkötésének szabályai, alaki és tartalmi követelményei
A szerződések fajtái folytatás
Szerződés hatályossága, érvényessége, megszűnése, elévülése
Összefoglalás
Számonkérés
Gazdasági ismeretek
A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása
A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás
Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk
A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője. A globalizáció fogalma
A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése
A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában
A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben
A vállalkozások külső és belső érintettjei, a vállalkozások finanszírozási forrásai : saját
forrás, idegen forrás
Folyószámla hitelek : Rövid-, közép-, és hosszú lejáratú bankhitelek.
Hitelezéssel
kapcsolatos alapfogalmak (kamat, futamidő, fedezet, jelzálog, sajáterő)
87

Vállalkozások adófizetési kötelezettségei
Marketing ismeretek
Marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei
Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei
A fogyasztói magatartás modellje, vásárlói magatartást befolyásoló tényezők
Vásárlói típusok jellemzői. Vásárlói típusok megfigyelése. Szervezeti vásárlói magatartás
Célpiac választás. Pozicionálás
Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja
A marketing és a piackutatás kapcsolata. A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási
területe, funkciói, folyamata, módszerei
Kérdéstípusok. Kérdőív szerkesztés
Primer piackutatási módszerek
Szekunder piackutatási módszerek
Termékpolitika és termékfejlesztés. A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok
jellemzői
Árpolitika, árstratégia. Ártaktika fogalma és lényege
Értékesítési politika, értékesítési csatornák kiválasztása
A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei
Reklám fogalma, szerepe, fajtái. Reklámeszközök fogalma, fajtái
Eladásösztönzés fogalma, funkciói. Direkt marketing
PR fogalma, jellemzői, területei. Külső és belső PR
Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők. Arculat formai és tartalmi elemei.
Arculattervezés (vállalat, honlap). Internet szerepe, a vállalati honlap

Marketing, vezetés. szervezés gyakorlat (12. évfolyam)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
8.
9.
10.
11.
12.

Vezetési feladatok gyakorlat
A stratégiai tervezés
Az operatív tervezés
Működési szabályzat elemei
A munkaköri leírás tartalma
Teljesítménymérés
Teljesítményértékelés
A motiváció, motivációs eszközök
Szervezési feladatok gyakorlat
Szervezeti működés, szervezeti formák
Szervezet kialakítása
A projekt fogalma, ismérvei
A projekttervezés lépései
A Gantt-diagramm (sávdiagramm)
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III.
13.
14.
15.
16.
17.

Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat
A piackutatási terv készítésének szempontjai
A kérdőívkészítés szempontjai
Reklámeszközök
Reklámtípusok
PR eszközök

Szakmai szoftverek használata (12. évfolyam)
Raktárirányítási programok fajtái és a Kulcs Szoft
Raktárirányítási programok elterjedtsége
A WMS rendszer lényege, felépítése
A WMS rendszer funkciói a Kulcs Szoft alapján
A WMS menü rendszerének bemutatása
WMS-ERP kapcsolat
A törzsadatok helye és szerepe a WMS-ben
Vevők, szállítók rendszerbe történő felvételének bemutatása
Vevők, szállítók rendszerbe történő felvételének gyakorlása
Szállítói rendelések (PO) átvétele és könyvelése
Vevői rendelések (SO) átvétele és könyvelése
Rendelések elküldése és vevői rendelések fogadása
A WMS használatának gyakorlása egyénileg
A témazáró kiosztása, megbeszélése és a félévi jegyek lezárása
A különböző raktári tranzakciók gyakorlása
A készletek készítésének és keresésének módjai
A számla és szállítólevél kiállítása a szoftver segítségével
Leltár készítése a WMS segítségével
A szoftver karbantartási lehetőségei

Közlekedési számítások (12. évfolyam)
Menetlevél kitöltése
Gazdaságossági számítások
Fuvarlevél kitöltése
CMR kitöltése
Közúti díjszámítások
A vasúti menetrend, díjkedvezmények, vasúti távolságok
Menetdinamika
Kicsúszási határsebesség
Kiborulási határsebesség
Gördülési és emelkedési ellenállás
Lökettérfogat számítása
A dugattyúsebesség számítása
A motor teljesítményének számítása
Fogyasztás számítása
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Féktávolság, fékteljesítmény

Gazdasági földrajz (12. évfolyam)









Közlekedés-földrajzi fogalmak gazdasági háttere
Időszámítási módok
Magyarország vasúthálózatának kialakulása és gazdasági jelentősége
Szomszédos országok vasúttársaságainak rövid bemutatása
A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői
Európa belvízi közlekedésének gazdasági vetülése
Magyarország gazdasági körzetei és összeköttetések.
Magyarországi export-import

Szakmai német nyelv (12. évfolyam)
Témakörök:
Üzleti partnerek fogadása, bemutatkozás, párbeszéd
Németországi régiók – országismeret
Munkahely – Kit hol találunk. Munkaidő. A gazdasági társaság felépítése
Üzleti telefonok lebonyolítása. Visszahívás.
Hogy hagyjunk/vegyünk fel üzenetet
Munkahelyi légkör és hozzáállás. A pályakezdő fiatalok elképzelései
Vállalkozások – cégprofil, cégméret, teljesítmény
Ágazatok – a gazdasági társaságok formái és szervezeti felépítése
Nyelvtan:
Feltételes mód (múlt és jelen idő)
A brauchen ige használata
Módbeli segédigék
Óhajtómondatok
haben zu+ Infinitiv

Szakmai angol nyelv (12. évfolyam)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Logistics, logistics jobs and employment opportunities
Basic math and measurements
Safety issues and customer service
Supply chain, supplier planning
Types of inventory, inventory costs
Third-party, inbound, outbound, production and procurement logistics
Distribution, disposal, food, reverse and emergency logistics
Ordering and scheduling, planning information
Material handling systemt, equipment and material transport units
Storage areas, analysis and equipment
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Information systems, warehouse management systems
Distribution centers, the loading dock and customs
Cargo insurance, shipping documents and transportation load planning
Air, rail, motor and ocean freight transportation
Logistics problems, security and sustainability
Basic logistics terms
Working in logistics
Modes of transport, vehicles and handling equipment

5/13. évfolyam









Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I. – Auer B. német
Általános szállítmányozási ismeretek
Ágazati szállítmányozási ismeretek
Szállítmányozási ismeretek gyakorlat
Logisztika
Logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlat
Szakmai idegen nyelv

Foglalkoztatás II. (5/13. évfolyam)
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Az önéletrajzok fontossága és típusai, A motivációs levél
Egyéni önéletrajz és motivációs levél készítése
Egyéni önéletrajzok és motivációs levelek értékelése
A motivációs levél, mótivációs levél készítése
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A
munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
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Foglalkoztatás I. – Német
Témakörök:
Napirend összeállítása
E-mail és levélformák
Viselkedési/öltözködési szabályok a munkahelyen
Állásinterjú
Önéletrajz, motivációs levél
Panasz, reklamáció kifejezése
Ünnepnapok/ események szervezése
Meghívás elfogadása, visszautasítása
Nyelvtan:
visszaható igék
melléknévragozás
jövő idő
man általános alany
Plusquamperfekt

Foglalkoztatás I. – Angol
Témakörök:
Napirend összeállítása
E-mail és levélformák
Viselkedési/öltözködési szabályok a munkahelyen
Állásinterjú
Önéletrajz, motivációs levél
Panasz, reklamáció kifejezése
Ünnepnapok/ események szervezése
Meghívás elfogadása, visszautasítása
Nyelvtan:
visszaható igék
melléknévragozás
jövő idő
Passive voice
Present Perfect

Általános szállítmányozási ismeretek (5/13. évfolyam)
Fuvarozás alapfogalmai, szereplői, felelőssége
A szállítmányozás fogalma, szereplői, felelőssége
Fuvarjogi szabályozások
A logisztikai szolgáltatás
A kereskedelmi ügylet, külkereskedelem
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Szokványok a nemzetközi kereskedelemben
Incoterms 2020, alapfogalmak
Kiegészítések az Incoterms klauzulákhoz
A nemzetközi fuvarozás szabályozása, okmányai
Az értékpapír fogalma, fajtái
Közúti fuvarozási módok
A jármű és a méretrakomány határai
A fuvarozási útvonal meghatározása
Magyarország megyéi, vasút- és közúthálózata
Közúti határátkelőhelyek hazánkban
Helsinki folyosók
Duna-Majna-Rajna csatorna

Ágazati szállítmányozási ismeretek (5/13. évfolyam)
A vasúti közlekedés felosztása, szerepe a nemzetközi áruforgalomban
Vasúti kocsik
Nemzetközi vasúti egyezmények
Nemzetközi díjszabási rendszerek
Fuvardíj kiszámítása
Vasúti fuvarozási okmányok
Közúti árufuvarozás szabályozása
Az európai államok egyezménye a közúti fuvarozásra
Gépkocsi típusok
Jelzések a járműszerelvényeken
A közúti fuvarozás okmányai
CMR fuvarlevél
A szállítmányozási szerződés, jogok, kötelezettségek
A fuvarozói felelősség
Szállítmányozói felelősség
A felelősségbiztosítás
Szállítmányozó típusok
A FIATA célja, okmányai
Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MSZSZ)
MÁSZF Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek
A közúti fuvarozás díjszámítása
A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában
A kereskedelmi hajók főbb típusai
A vonalhajózás általános jellemzése
Hajózási okmányok
A tengeri kikötők jellemzői, tengeri kikötők a világban
Kikötői szolgáltatások
A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában
Folyami hajótípusok
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A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási
okmányok
Dunai kikötők
A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk lebonyolításában
A Varsói Egyezmény, a Chicagói Egyezmény
ICAO, IATA
A légi fuvarlevél
Csővezetékes, távvezetékes szállítás
Gyűjtőszállítmányozás jellemzői, előnyei, hátrányai
A kombinált forgalom szervezése
A szállítmánybiztosítás fogalma, fajtái
Szállítmánybiztosítási kockázatok
Kiegészítő záradékok

Szállítmányozási ismeretek gyakorlat (5/13. évfolyam)
Vasúti szállítmányozási gyakorlatok
Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések
Fuvardíjszámítás
Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek
Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése
Közúti szállítmányozási feladatok
Gépkocsi megrendelése
Fuvarokmányok kitöltése
Fuvardíjszámítás
Fuvardíj elszámolása
Vízi szállítmányozási feladatok
Hajózási okmányok kitöltése
Hajózási okmányok funkciói, típusai
Fuvardíjszámítás
A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága
A folyamhajózás okmányainak kitöltése
Légi szállítmányozási feladatok
Légi díjszabások kezelése
Légi díjszámítás
Fuvarozási okmányok kitöltése
Kombinált szállítmányozási feladatok
Konténeres fuvarozás díjtételképzés
Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál

Logisztika (5/13. évfolyam)
1. A logisztikai rendszer
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A logisztikai rendszer
A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai
Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk
A beszerzés és beszállító menedzsment
A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei
A beszerzési folyamat
A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői
A disztribúció és az értékesítés kapcsolata
A kiszolgálási színvonal fogalma
A logisztikai információs rendszer
Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai
Áruazonosító és nyomon követési rendszerek
City logisztika
Makro logisztika
2. Vevő-szállító kapcsolatok
A szállítóértékelés célja, szerep eszközei
A szállító minősítés
Ajánlatértékelés
Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai
Kis értékű beszerzések kezelése
Megrendelés feladása
Az áruátvétel menete
Rendelésteljesítés feltételei
Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata
Kiszolgálási színvonal mérése
Aftersale kapcsolatok
Reklamáció kezelése
Visszáru-kezelés
3. Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában
A veszélyes áruk tulajdonságai
A veszélyes áruk kezelésének szabályai
A veszélyes áruk osztályozása
A veszélyes áruk jelölése
A veszélyes áruk csomagolása
A veszélyes áruk nyilvántartása
Az élelmiszerek kezelésének szabályai
Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
4. Logisztikai kontrolling
A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma
A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők
A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók
A készletértékelés elvei
Készletgazdálkodás főbb mutatói
Logisztikai normatívák mérése és elemzése
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Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai
Költséghatékonysági számítások
Jelentések készítése

Logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlat (5/13. évfolyam)
A logisztikai tervezés feladata
Bevezető logisztikai feladatok
A készletek szerepe a logisztikai rendszerben
A készletek kialakulásának okai
A készlet fogalma
A készletek típusai
A készletek számviteli csoportosítása
A készletek csoportosítása keresettségük alapján
A készletek funkciónális csoportosítása
A biztonsági készletek szerepe
Készletmodellek
Fürészfog modell
A kétraktáros modell
Ciklikus modell
A csillapításos modell
A modellek jellemzése
A készletezés költségei
Az előkészítési költség jelentése és számítása
A készlet tartási költség jelentése és számítása
A tétel költség és a hiány költség jelentése és számítása
A készletezés teljes költsége (TC)
Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk
A gazdaságos rendelési tételnagyság (EOQ) fogalma
Az EOQ feltételei és alapelvei
A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása
ABC elemzés
ABC elemzés számítása
Készletek értékelési eljárások
Fi-Fo, Li-Fo, Hi-Fo és egyéb elvek
Készletek értékelési eljárások számítása
A disztribúció fogalma
A disztribúció tervezése (DRP)
A DRP számítás menete
A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez
A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben
Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel
A termelési logisztika főbb jellemzői
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A műhely rendszerű gyártási folyamatok elemzése
A folyamat rendszerű gyártási folyamatok elemzése
Feladatok megoldása folyamat rendszerű gyártásra
Aggregált terv
Számítási feladatok aggregált tervezésre
Anyagszükséglet tervezés, MRP
A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben
Az MRP számítás menete
Feladat megoldás MRP számításból
Termelés ütemezés
Termeléstervezés adatbázisai
Priorításos termelés ütemezés
Számítási feladatok gyakorlása termelés ütemezés prioritásos módszerrel
Számítási feladatok gyakorlása termelés ütemezés prioritásos módszerrel
Számítási feladatok gyakorlása termelés ütemezés
Kétgépes, Johnson féle termelésütemezés
Számítási feladatok gyakorlása kétgépes, Johnson féle termelésütemezés
További gyakorlása kétgépes, Johnson féle termelésütemezés
Termelés ütemezési feladatok gyakorlása
Termelési logisztikával kapcsolatos feladatok összefoglalása
Beszerzésel kapcsolatos számítási feladatok
A súlyozott pontrenszer alkalmazása a beszállítók értékelésénél
A lean alapelvei, a lean termelési rendszer
A LEAN alkalmazásának öt lépése
A MUDA, azaz a legjellemzőbb veszteségforrások
A Kaizen
Csapatmunka
JIT és JIS
Az 5 S
A KANBAN rendszer
Láthatóság és a LEAN
Folyamatfejlesztés
A minőség fogalma
A minőségtanúsítás módjai
Műszaki leírás, minőségi jel
Műbizonylat, kisérőjegyzék
Hatósági tanúsítvány a minőségről
Minőség tanúsítás feltüntetett adatokkal
Minőségbiztosítási rendszerek szerepe
Szavatosság
Szavatosság a gyakorlatban
Jótállás
Jótálás a gyakorlatban
Termékfelelősség
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Minőség és folyamatfejlesztési technikák
A halszálka diagram alkalmazása
A PDCA körök alkalmazása
TQM
A TQM alapfogalmai
A TQM jellemzői
A minőségirányítás alapelvei
A minőségirányítás dokumentációs rendszere
A szabvány fogalma
Az ISO jelentése
Az ISO 9001: 2015 (MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer
Az ISO 9000:2015
Az ISO 9001:2015
Az ISO 19011:2011
Az ISO minőségirányítási szabvány használatának előnyei

Szakmai német nyelv (5/13. évfolyam)
Témakörök:
Üzleti partnerek fogadása, bemutatkozás, párbeszéd
Németországi régiók – országismeret
Munkahely – Kit hol találunk. Munkaidő. A gazdasági társaság felépítése
Üzleti telefonok lebonyolítása. Visszahívás.
Hogy hagyjunk/vegyünk fel üzenetet
Munkahelyi légkör és hozzáállás. A pályakezdő fiatalok elképzelései
Vállalkozások – cégprofil, cégméret, teljesítmény
Ágazatok – a gazdasági társaságok formái és szervezeti felépítése
Nyelvtan:
Feltételes mód (múlt és jelen idő)
A brauchen ige használata
Módbeli segédigék
Óhajtómondatok
haben zu+ Infinitiv

Szakmai angol nyelv (5/13. évfolyam)
A vizsga a tantervben meghatározott alábbi témakörökből szóbeli formában zajlik. A
témakörökön belüli tartalmak részletességét tekintve a tanterv útmutatásai az irányadók; erről
és a szóbeli feladatok pontos jellegéről a vizsgáztató tanár tájékoztatást tud adni. Javasolt a
középszintű érettségi vizsga feladattípusainak alkalmazása. Személyes vonatkozások, család

Ember és társadalom

Környezetünk

Az iskola
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A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek
A szakiránynak megfelelő speciális témakörök
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III. Szociális ágazat (szvk:2018)
KIFUTÓ – 12. évfolyam
12. évfolyam











Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
Társadalomismereti, szociálpolitikai és jogi ismeretek
Társadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
Egészségügyi ismeretek
Népegészségügyi ismeretek
Gyermekvédelmi ismeretek
Gyógypedagógiai ismeretek
Gondozási, ápolási ismeretek
Gondozási, ápolási gyakorlat

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat (12. évfolyam)

Társadalomismereti, szociálpolitikai és jogi ismeretek (12. évfolyam)

Társadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat (12. évfolyam)

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (12. évfolyam)






Családi mentálhigiéné
A család fejlődési ciklusai
Családi szerepek, családi konfliktusok
A családtagok helye és szerepe a családi rendszerben
Krízishelyzetek a családban

Egészségügyi ismeretek (12. évfolyam)








A test síkjai, irányai.
Sejt felépítése és működése.
A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése.
Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint.
A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. A csontokat alak
szerinti csoportosítása.
Az emberi csontváz fő elemei.
Részletes csonttan
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Az izmok általános jellemzői. A vázizom felépítése.
A törzs izmai. Mellkas izmai: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy
Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai
Részletes izomtan
Részletes izomtan
A légzőrendszer feladata. A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói.
A légzőszervi és a szövetlégzés közti kapcsolat.
A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.
Az emésztőrendszer feladata, részei, táplálkozás részfolyamatai.
A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek
ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói.
A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei
Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei.
A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata.
A vizeletkiválasztó rendszer feladata, felépítése, főbb részei és működése. A vizelet
főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint
Az idegsejt felépítése, típusai és funkciója, az idegszövet felépítése.
A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és
szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése.
Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai.
Homeostázis
Az edzés hatása a mozgató rendszerre
Az edzés hatása a keringési rendszerre
Pulzustartományok
Az edzés hatása a légzőrendszerre
Az edzés hatása a szabályozó rendszerre
Terhelésélettani vizsgálatok
Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás
Testösszetétel, testalkat, elhízás és testsúlyszabályozás
Az edzés és az energiaforgalom
A fogyatékosság típusai és a sport
A testedzés és a sport, mint az egészség megőrzésének eszköze
Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, gerinc és ízületvédelem
Sportsérülések, elsősegélynyújtás
A krónikus betegek testedzése, sportolása
A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei, azok élettani hatásai
Selye stresszelmélete
Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani háttere
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Népegészségügyi ismeretek (12. évfolyam)


























Az egészségtudat jelentősége
Az egészséges életvitel feltételeinek értelmezése a Maslow-féle szükségletrendszerben
A szükségletkielégítés hiányainak hatása az egészségre
Az egészséget veszélyeztető tényezők
Az egészséges táplálkozás kritériumai
A tevékeny életmód és az egészség kapcsolata
A környezetszennyezés, környezetvédelem
A civilizáció vívmányainak hatása az egészségre
Társadalom-egészségtani ismeretek, népegészségügyi mutatók
A Népegészségügyi Program
A népbetegségnek számító krónikus megbetegedések okai, prevenciós és
rehabilitációs lehetőségei; a prevenció három szintje; támogató rendszerek
Nemzetközi és világszervezetek, céljaik; WHO; magyar célok
A járvány fogalma, a járványfolyamat elsődleges és másodlagos mozgatóerői
A járványok megelőzésének és lokalizálásának teendői
A leggyakoribb fertőző és járványt okozó betegségek, azok tünetei és járványtana, a
fertőzőbetegek ellátása
A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása, a fertőzések elhárítása, a
védőfelszerelések és azok használata
Jelentés és dokumentálási kötelezettség
A légutakon keresztül terjedő fertőzőbetegségek
A légutakon keresztül terjedő fertőzőbetegségek
A légutakon keresztül terjedő fertőzőbetegségek
A gyomor és bélcsatornán keresztül terjedő betegségek (
A kültakarón keresztül terjedő fertőzőbetegségek
A nemi úton terjedő fertőző megbetegedések
Az állatról emberre terjedő betegségek

Gyermekvédelmi ismeretek (12. évfolyam)
A gyermekvédelmi ellátórendszer intézményei, pénzbeli és természetbeni ellátások
A gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátás fogalma, meghatározó tényezői,
eszközei, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
A különleges, speciális és kettős szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei
A gyermekvédelem dilemmái.
A gyermekek és a gyermekes családok támogatására szolgáló intézmények, ellátások
rendszere, a jelzőrendszer működése, résztvevői
Intézkedési hatáskörök, felülvizsgálatok, az intézkedés megszűnésének és megszüntetésének
feltételei
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A védelembe vételt megelőző családsegítési módszerek, lehetőségek,
A védelembe vétel alkalmazhatósága, jogi szabályozása, a védelembe vétel célja

Gyógypedagógiai ismeretek (12. évfolyam)

Gondozási, ápolási ismeretek (12. évfolyam)



























A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése
A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése
Érzékszervek megfigyelése
A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése
A fájdalomcsillapítás módjai és szabályai
A tudat, a magatartás megfigyelése
Testváladékok és megfigyelésük
Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása
A pulzus és légzés jellemzői, megfigyelésének szempontjai, a pulzusvizsgálat módja
A vérnyomás jellemzői, a vérnyomásmérés
A testhőmérséklet élettani értékei, eltérések az élettani értéktől
A csecsemőkori lázgörcs ellátása
Fürdetés, speciális gyógyfürdetés
Hajápolás, gyógysamponok, körömgondozás, genitáliák tisztán tartása
Ürítési szükséglet biztosítása, eszközök
Ágyazás formái és alapszabályai
Fekvési és fektetési módok
Öltöztetés
Fertőző beteg elkülönítő ápolása, izoláció
Gyógyszerek tárolása és alkalmazásának módjai
Zárt sérülés és sebek ideiglenes ellátása, vérzéscsillapítás
Égési sérülések ellátása
Marószer okozta sérülések ellátása
Csontok és ízületek sérülésének ideiglenes ellátása
Idegentest szemben, légútban/Fulladás elhárítása
Általános tennivalók mérgezés esetén

Gondozási, ápolási gyakorlat (12. évfolyam)





A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése
A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése
Érzékszervek megfigyelése
A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése
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A fájdalomcsillapítás módjai és szabályai
A tudat, a magatartás megfigyelése
Testváladékok és megfigyelésük
Gyakorlás, számonkérés, ellenőrzés
Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása-gyakorlat
A pulzus és légzés jellemzői, megfigyelésének szempontjai, a pulzusvizsgálat módja
A vérnyomás jellemzői, a vérnyomásmérés- gyakorlat
A testhőmérséklet élettani értékei, eltérések az élettani értéktől
A csecsemőkori lázgörcs ellátása
Fürdetés, speciális gyógyfürdetés
Hajápolás, gyógysamponok, körömgondozás, genitáliák tisztán tartása
Ürítési szükséglet biztosítása, eszközök
Ágyazás formái és alapszabályai
Fekvési és fektetési módok-gyakorlat
Öltöztetés, sérült végtag öltöztetése, vetkőztetése- gyakorlat
Fertőző beteg elkülönítő ápolása, izoláció
Gyógyszerek tárolása és alkalmazásának módjai
Zárt sérülés és sebek ideiglenes ellátása, vérzéscsillapítás- gyakorlat
Égési sérülések ellátása
Marószer okozta sérülések ellátása
Csontok és ízületek sérülésének ideiglenes ellátása-gyakorlat
Idegentest szemben, légútban/Fulladás elhárítása
Általános tennivalók mérgezés esetén
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XXXVII. Sport ágazat (szvk:2018)
Kifutó– 12. évfolyam
12. évfolyam









Funkcionális anatómia
Terhelésélettan
Edzéselmélet
Edzésprogramok gyakorlat
Gimnasztika elmélet
Gimnasztika gyakorlat
Egészségügyi ismeretek
Projekttevékenység

Funkcionális anatómia (12. évfolyam)
Szöveti struktúrák élettani vetületei
 A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, simaizom,
szívizom, csontszövet, emberi vér.
 A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai összetétele
(szerves és szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban.
 Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában.
 A három izomszövet-típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása.
A vázrendszer felépítése és működése
 A csontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó,
vérképzés helyszíne, ásványianyag raktár).
 A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata.
 Részlete csonttan – koponya csontjai
 Részletes csonttan – törzs, gerincoszlop
 Részletes csonttan – felső- és alsó végtag és függesztőövei
 Tájékozódás a csontvázon - gyakorlás
 Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes
ízülettípusok mozgásai.
 A vázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csuklóízület) jellemzése, az ízületi
tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint.
 A vázrendszer fontosabb ízületeinek (csípő-, térdízület) jellemzése, az ízületi tengelyek
száma, és az azt megalkotó csontok szerint.
 A vázrendszer fontosabb ízületeinek (alsó és felső ugróízület) jellemzése, az ízületi
tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint.
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A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és
mozgásminőségi következményei.

Izomrendszer felépítése és működése
 A következő izmok funkcióinak ismerete: végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és
távolító izmai közül: két- és háromfejű felkarizom, deltaizom, hollócsőrkarizom.
 A következő izmok funkcióinak ismerete: csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom,
két- és négyfejű combizom.
 A következő izmok funkcióinak ismerete: fésűs és karcsúizom, hosszú- a rövid- és nagy
közelítőizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom.
 A következő izmok funkcióinak ismerete: nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom,
csuklyásizom.
 A következő izmok funkcióinak ismerete: lapockaalatti izom, nagy rombuszizom,
széles- és hosszú hátizom.
 A következő izmok funkcióinak ismerete: Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi
izmok, kis és nagy mellizom.
 A következő izmok funkcióinak ismerete: egyenes-, külső ferde-,belső ferde és haránt
hasizom,
 A következő izmok funkcióinak ismerete: csípőhorpaszizom elülső fűrészizom.
 Izmok elhelyezkedése a csontokon, ábrán való felismerésük.
 Izmok elhelyezkedése a csontokon, ábrán való felismerésük.
 A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az izomösszehúzódás kémiai feltételrendszere, az izom energetikai folyamatai.

Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában
 A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek
jellemzőit meghatározó tulajdonságai.
 A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a
véralvadás folyamatában.
 A vérszegénység lehetséges okai.
 A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe a vérzékenység, illetve trombózis
kialakulásában.
 Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. A hajszálerek keringési
jellemzői, funkciója az anyagcserében.
 A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek
keresztmetszetének alakulása a keringési rendszerben.
 A szív teljes ingerületkeltő és vezető rendszerének részei.
Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában
 A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. A légcsere, a
gázcsere és a sejtlégzés összefüggései.
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A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a kétféle metabolizmus szerepe az
izomműködésben.
A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások
következtében kialakuló nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában.
A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján.
A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában.
A kemoreceptorok és a mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban.
A légzésvezérlés idegi szabályzása.

Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és mozgató területek működésének
összehangolásában











A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában.
Az agykéreg szerepe az akaratlagos mozgások kialakításában. A mozgatópályák
kereszteződéseinek funkcionális következményei.
A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások szerepe az automatizált
mozgások szabályozásában. A kisagy funkciói (mozgáskoordináció, finomhangolás,
szűrés).
A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és
működésének összehasonlítása.
A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. (a szembogár (pupilla), a vázizom,
a bél szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolása).
A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. (a szív és a vérerek szimpatikus és
paraszimpatikus befolyásolása).
A keringés és a testhőmérséklet szabályozása.
Az öröklött emberi magatartásformák.
A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási folyamataiban, komplex viselkedésében.

Terhelésélettan (12. évfolyam)
Terhelés hatása a keringési rendszerre
 A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat,
perctérfogat).
 Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak
összehasonlítása.
 Pulzusfajták és jelentőségük.
 Karvonen kalkulátor, pulzustartományok.
 A szív adaptációs folyamatai. Edzett szív, edzésbardycardia. A szívműködés adaptációs
folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob munkát végző sportoló
esetében.
 A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és
a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása.
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A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata
 A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása.
 Mirigy és hormon fogalma, típusai. Az agyalapi mirigy hormonjai.
 A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese,
hasnyálmirigy, nemi mirigyek)
 Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások.
 Az idegszövet felépítése. Elemi idegjelenségek.
 A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. A mielinizáció és a mozgástanulás
kapcsolata A Selye-féle stresszelmélet.
 Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás
végrehajtásával.
 Az idegrendszer adaptációs folyamatai.
Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai
 Naptári és biológiai életkor fogalma. Terhelés és biológiai életkor.
 Szenzibilis időszak fogalma. Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik.
 Erőfejlesztés különböző életkorokban.
 Az időskori sportolás jellemzői.
Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének sajátosságai
 Fogyatékosság fogalma, típusai.
 Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői.
 Krónikus betegség fogalma. Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma,
krónikus elhízás, epilepszia, magas vérnyomás). Krónikus betegek sportolásának
jellemzői.
 A terhesség és a sportolás kapcsolata.

Edzéselmélet (12. évfolyam)










A kondicionális, koordinációs képességek és ízületi mozgékonyság fejlesztésének és
teljesítmény értékelésének főbb módszerei.
A mozgástanulás elvei és főbb fázisai.
Tehetség és a kreatív finomkoordináció szakaszai közötti összefüggés.
Az edzéstervezés és dokumentáció főbb jellemzői: A dokumentumok részletes
felsorolása, formai követelményei.
Az edzés részei, típusai, jellemzői, edzéseszközök és csoportosításuk.
Edzéselvek, fogalma, értelmezése.
Túledzettség fogalma, típusai, jellemzői.
Az edzettségi állapotok összetettsége, mérhetősége (izomerő, állóképesség, gyorsaság,
ízületi hajlékonyság) felmérését szolgáló eljárások fejlesztésük módszertana.
Rekreációs edzéstervezés sajátosságai.
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Edzésprogramok gyakorlat (12. évfolyam)
















Általános erőfejlesztés
Speciális erőfejlesztés
Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés
Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés
Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok
Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok
Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok
Maximális erő fejlesztése
Gyorsasági erő fejlesztése
Állóképességi erő fejlesztése
A reagálás gyorsaságának fejlesztése
A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése
Gyorsulási képesség fejlesztése
Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése
Gyorsasági állóképesség fejlesztése

Gimnasztika elmélet (12. évfolyam)

























A gimnasztika mozgásrendszere
A gimnasztika története, mai értelmezése.
A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei
Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)
A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei.
A test síkjai, tengelyei.
A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete.
A rajzírás alapelvei.
A rajzírásban használt jelek.
A kiinduló helyzetek rajzírása.
Állások.
Térdelések.
Ülések.
Fekvések.
Kéz- és lábtámaszok.
Egyéb támaszok.
Függések és vegyes helyzetek.
Gimnasztikában használt kartartások.
Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága
szerint.
A gyakorlatok szakleírásának szempontjai.
Mozgások rajzírása.
Lendítések, lengetések.
Húzások, csúsztatások.
Emelések, leengedések.
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Emelkedések, ereszkedések.
Hajlítások, nyújtások.
Döntések, dőlések.
Fordítás, forgatás.
Fordulat, forgás.
Körzések.
Összetett törzsmozgások.
Utánmozgások, rugózások.
Helyzetcserék.
Szökdelések, szökkenés, ugrások.
Helyváltoztatások.
Dobások.
Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással.

2. A gimnasztika szaknyelve

A gimnasztika jelentősége a sportolók képzésében, nevelésében.

A gimnasztikázással megoldható feladatok.

Dinamikus gyakorlatok tervezése és gyakorlatláncok leírása szaknyelvvel.

Rendgyakorlatok.

A mozgás szervrendszerének fontosabb anatómiai ismeretei.

Nyújtó hatású alapformák.

Erősítő hatású alapformák.

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek.

A légzés.

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga.

Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással.

Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással.

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással.

Szabadon választott sportágak sportágspecifikus bemelegítésének mozgásanyaga.

A célgimnasztika alkalmazásának területei.

Erőkifejtési módok rendszere.

Dinamikus, statikus erősítő hatású alapformák.

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással.
3. Rajzírás

Kéziszer gyakorlatok felhasználásának lehetőségei.

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,hát,- mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok)

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-,
váll,- hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok)

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése,
tervezése, rajzírása(kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok)

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-el végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése,
tervezése,rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok)
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Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,törzs,-,lábizom erősítő gyakorlatok)
Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,törzs,-,lábizom erősítő gyakorlatok)
Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,lábizom erősítő gyakorlatok)
Ugró kötél gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása ( kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,lábizom erősítő gyakorlatok)
Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,törzs,-,lábizom erősítő gyakorlatok)
Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-,
váll,-,hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok)
Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása.

4. Gyakorlatelemzés és tervezés

Az ember természetes mozgásai.

Járás, futás.

Ugrások, dobások.

Emelések, hordások.

Küzdő gyakorlatok.

Mászások, függeszkedések.

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása.

A fej és a nyak mozgásai.

Karmozgások.

Vállöv és a kéz mozgásai.

Egyszerűsített izomtérkép.

Az antigravitációs izmok.

Összetett karmozgások erősítésének lehetőségei.

Lábmozgások. A lábfej mozgásai.

Lábizmok erősítésének lehetőségei.

Törzsizmok működése és funkciója.

Törzsizmok erősítésének lehetőségei.

A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei.

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a
módszerei.(verbális, vizuális, kevert módszerek)

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet,
mozgásirány, mozgásterjedelem stb.)

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó,
stb.)

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága,
pihenőidő, stb.)

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával.

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése.

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával.
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Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával.
Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával.
Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok.
Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal.(játékok, versenyek, váltóversenyek)

Gimnasztika gyakorlat (12. évfolyam)
1. Szabadgyakorlatok I.
 Kiinduló helyzetek ismerete, helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján.
 Kiinduló helyzetek helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján.
 A bemutatott kiinduló helyzetek helyes szaknyelvi meghatározása.
 Állások.
 Térdelések.
 Ülések.
 Fekvések.
 Kéz- és lábtámaszok.
 Egyéb támaszok.
 Függések és vegyes helyzetek.
 Fogásmódok ismerete, felismerése, alkalmazása (pl. bordásfal, kéziszerek használata
közben).
 A bemutatott fogásmódok helyes szaknyelvi meghatározása.
 Kartartások ismerete, helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján.
 Kartartások helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján.
 A bemutatott kartartások helyes szaknyelvi meghatározása.
 Meghatározott szempontok szerint 4,8 és 16 ütemű kartartásokból álló gyakorlatlánc
 tervezése, bemutatása.
 Gimnasztikai alapmozgások helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján.
 Gimnasztikai alapmozgások helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján.
 A gimnasztikai alapmozgások helyes szaknyelvi meghatározása.
 Lendítések, lengetések.
 Húzások, csúsztatások.
 Emelések, leengedések.
 Emelkedések, ereszkedések.
 Hajlítások, nyújtások.
 Döntések, dőlések.
 Fordítás, forgatás.
 Fordulat, forgás.
 Körzések.
 Összetett törzsmozgások.
 Utánmozgások, rugózások.
 Helyzetcserék.
 Szökdelések, szökkenés, ugrások.
 Helyváltoztatások.
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Dobások.
Meghatározott szempontok szerint 4,8 és 16 ütemű gyakorlatlánc tervezése,
bemutatása.

2. Szabadgyakorlatok II.
 Rendgyakorlatok végrehajtása.
 Alakzatalakítások szóban közlés és bemutatás alapján.
 Statikus és dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása
bemutatás alapján.
 Statikus és dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban
közlés alapján.
 Ernyesztést és lazítást segítő gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés
alapján.
 Ernyesztést és lazítást segítő gyakorlatok helyes technikai végrehajtása bemutatás
alapján.
 Az általános bemelegítés blokkjainak mozgásanyaga.
 A mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és
bemutatás alapján.
 Keringést fokozó gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és
bemutatás alapján.
 Dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és
bemutatás alapján.
 Erősítő hatású alapformák helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és bemutatás
alapján.
 Az általános bemelegítés egyes blokkjainak részenkénti, együttes gyakorlatvezetése.
 Légző gyakorlatok, légzéstechnikák végrehajtása, alkalmazása.
 Relaxációs gyakorlatok.
 Szabadon választott sportág (sportágak) sportág specifikus bemelegítésének
mozgásanyaga, gyakorlatvezetése.
 Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása.
 Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása.
3. Eszközös gyakorlatok
 Kézisúlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése,
oktatása.
 Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása.
 Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása.
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Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok
végrehajtása, tervezése, oktatása.
Szabadon választott 10-12 állomásból álló eszközös köredzés tervezése, oktatása.
Meghatározott szempontok szerinti 10-12 állomásból álló eszközös köredzés tervezése
oktatása.

4. Gimnasztikai gyakorlatvezetés
 Az ember természetes mozgásainak végrehajtása, hatáselemzése.
 Nyakgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők
változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.
 Kar és vállgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők
változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.
 Lábgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők
változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.
 Törzsgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők
változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.
 Összetett gyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők
változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.
 Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok
elemzése.
 Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása.
 Szabadon választott kéziszer gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása.
 Meghatározott szempontok szerinti kéziszer gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása.
 A gimnasztikai gyakorlatok ismertetése, közlése, gyakorlatvezetése a megtanult
módszerekkel.
 Kondicionális képességeket fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése.
 Koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése.
 Ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése.
 Izolációs és összetett gyakorlatok gyakorlatvezetése.
 Szabadon választott váltóversenyek tervezése, vezetése.
 Meghatározott szempontok alapján történő váltóversenyek tervezése, vezetése.
 Népi játékok elsajátítása, vezetése.

Egészségügyi ismeretek (12. évfolyam)








A test síkjai, irányai.
Sejt felépítése és működése.
A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése.
Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint.
A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. A csontokat alak
szerinti csoportosítása.
Az emberi csontváz fő elemei.
Részletes csonttan
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Az izmok általános jellemzői. A vázizom felépítése.
A törzs izmai. Mellkas izmai: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy
Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai
Részletes izomtan
Részletes izomtan
A légzőrendszer feladata. A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói.
A légzőszervi és a szövetlégzés közti kapcsolat.
A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.
Az emésztőrendszer feladata, részei, táplálkozás részfolyamatai.
A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek
ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói.
A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei
Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei.
A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata.
A vizeletkiválasztó rendszer feladata, felépítése, főbb részei és működése. A vizelet
főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint
Az idegsejt felépítése, típusai és funkciója, az idegszövet felépítése.
A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és
szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése.
Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai.
Homeostázis
Az edzés hatása a mozgató rendszerre
Az edzés hatása a keringési rendszerre
Pulzustartományok
Az edzés hatása a légzőrendszerre
Az edzés hatása a szabályozó rendszerre
Terhelésélettani vizsgálatok
Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás
Testösszetétel, testalkat, elhízás és testsúlyszabályozás
Az edzés és az energiaforgalom
A fogyatékosság típusai és a sport
A testedzés és a sport, mint az egészség megőrzésének eszköze
Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, gerinc és ízületvédelem
Sportsérülések, elsősegélynyújtás
A krónikus betegek testedzése, sportolása
A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei, azok élettani hatásai
Selye stresszelmélete
Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani háttere
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Svédmasszázs gyakorlat (12. évfolyam)










A svéd masszázs élettani hatásai, helyi hatások
Klasszikus svéd masszázs fogásrendszere, a fogások sorrendje és hatásmechanizmusuk.
Simítás, dörzsölés. Gyúrás, ütögetés, vibráció.
Kiegészítő masszázsfogások. Intermittálás, kirázás, felrázás
Közvetítő anyagok és hatásaik. Talkum, szappan, krémek, olajok. Zsíros olajok fajtái
tulajdonságai, hatásuk és használatuk
Tájékozódás kezelés előtt, svéd masszázst megelőző vizsgálat
Testtájak szerinti masszázskezelések
Svédmasszázs fogásaival kivitelezett frissítő és relaxációs kezelések közti különbségek
Testtájak szerinti masszázskezelése. Hát, nyak-vállöv, lumbogluteális tájék
Testtájak szerinti masszázskezelések: Alsó és felső végtag, arc

Projekttevékenység (12. évfolyam)
A projektmunka gyakorlata
Az igényfelmérés módszerei
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
Projekttervezési és menedzsment dokumentumok
Projekttervezés
Célkitűzés
Tevékenységdiagram
Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
Időrendi ütemezés
Összefoglalás
Projektek a gyakorlatban
A projekttervezés lépései, tevékenység-típusok, tevékenységek időbeli helyzete,
kapcsolódásainak lehetőségei, erőforrások fajtái
Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel tanári útmutatás és felügyelet
mellett
Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel
Ráhangolódás
A projekt indítása
Projektkészítés menete
A projekt kommunikációja, dokumentálása és láthatósága
Értékelés, projektzárás
A projektkonroll fogalma, folyamata, a projekt időbeli teljesítésének alakulása,
beavatkozások, korrekciós intézkedések
Versenyszervezés
Versenyrendezés
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XXV. Ügyviteli ágazat (szvk:2018)
Kifutó - 5/13. évfolyam
5/13. évfolyam:













Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Jogi ismeretek
Gépírás és levelezési gyakorlat
Irodai alkalmazások gyakorlata
Gyorsírás gyakorlata
Kommunikáció a titkári munkában
Rendezvény- és programszervezés gyakorlata
Titkári ügyintézés
Titkári ügyintézés gyakorlata
Irodai szakmai idegen nyelv

Foglalkoztatás II. (5/13. évfolyam)
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Az önéletrajzok fontossága és típusai, A motivációs levél
Egyéni önéletrajz és motivációs levél készítése
Egyéni önéletrajzok és motivációs levelek értékelése
A motivációs levél, mótivációs levél készítése
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A
munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel,
Az álláskeresési ellátások fajtái. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ,
kirendeltség feladatai
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Foglalkoztatás I. – Német (5/13. évfolyam)
Témakörök:
Napirend összeállítása
E-mail és levélformák
Viselkedési/öltözködési szabályok a munkahelyen
Állásinterjú
Önéletrajz, motivációs levél
Panasz, reklamáció kifejezése
Ünnepnapok/ események szervezése
Meghívás elfogadása, visszautasítása
Nyelvtan:
visszaható igék
melléknévragozás
jövő idő
man általános alany
Plusquamperfekt

Foglalkoztatás I. – Angol (5/13. évfolyam)
Témakörök:
Napirend összeállítása
E-mail és levélformák
Viselkedési/öltözködési szabályok a munkahelyen
Állásinterjú
Önéletrajz, motivációs levél
Panasz, reklamáció kifejezése
Ünnepnapok/ események szervezése
Meghívás elfogadása, visszautasítása
Nyelvtan:
visszaható igék
melléknévragozás
jövő idő
Passive voice
Present Perfect

Gazdasági és vállalkozási ismeretek (5/13. évfolyam)
1. Vállalkozások finanszírozása
2. Belső finanszírozás
3. Belső finanszírozási lehetőségek
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Külső finanszírozás
Külső finanszírozási források
A fizetőképesség mutatói
Likviditási mutatók
Eladósodottsági mutatók
Pályázatok jellemzői
Közbeszerzési alapfogalmak
Bizonylatok kitöltése - pénzmozgással összefüggő
Bizonylatok kitöltése - számla, nyugta
Az éves beszámoló
Az egyszerűsített mérleg
A vállalkozás eredményének fogalma és fajtái
Forgalmi-költség eljárás sémája, tartalma
Az összköltség eljárás sémája, tartalma
A marketing fogalma, jellemzői, szerepe
A marketing-mix
A marketing-mix elemei
A marketingkommunikáció
A marketingkommunikáció elemei
A piackutatás szerepe, módszerei
A piackutatás folyamata

Jogi ismeretek (5/13. évfolyam)
1. Jog, jogrendszer fogalma, ennek elemei, jogrendszer tagozódása
2. Jogágak, jogforrások
3. Jogszabályi hierarchia
4. Magyarországi jogalkotó szervek
5. Jogszabályok érvényességének fogalma, érvényessége és különböző hatályai
6. Jogállamiság és a jogegyenlőség fogalma
7. Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek
8. Jogérvényesülés és jogérvényesítés, jogérvényesítés típusai
9. Magyar közjogi rendszer felépítése
10. Magyar önkormányzati rendszer felépítése
11. Magyar közjogi méltóságok
12. Közigazgatási eljárás
13. Tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői
14. Polgári jog fogalma, alapelvei, alapvető jellemzői
15. Jogképesség
16. Cselekvőképesség
17. Szerződés fogalma
18. A szerződések fajtái
19. Szerződés megkötésének szabályai, alaki és tartalmi követelményei
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20. Szerződés hatályosságának, érvényességének feltételei
21. Szerződés megszűnésének és elévülésének feltételei
22. Szerződésszegés főbb esetei, jogkövetkezményei
23. A munka törvénykönyve
24. Alapvető munkajogi szabályok
25. A munkaviszony létesítésének szabályai
26. A munkaszerződés tartalma
27. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
28. Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentáció fajtái
29. Munkavédelmi követelmények

Gépírás és levelezési gyakorlat (5/13. évfolyam)
Komplex levélgyakorlatok
Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és belső,
szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – alkalmazva a
szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, adatbázis-kezelés
dokumentumainak felhasználásával.
A levélfeladatok készülhetnek:
 minta után,
 tömbszövegből,
 adat és iratszöveg elkülönített megadásával,
 diktálás után,
 megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással,
 gyorsírási sztenogramból,
 feladatutasítások alapján,
 más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek
felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis).
Iratsablon készítése
Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése
Körlevélkészítés
Irodai alkalmazások gyakorlata

Irodai alkalmazások gyakorlata (5/13. évfolyam)
Táblázatok készítése a titkári munkában
Adatbázisok készítése a titkári munkában
A prezentáció mint kommunikációs technika
Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban
A weblapkészítés alapjai
Honlap-készítési alapfogalmak
A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok
Bekezdések, felsorolások
Táblázatok
Képek használata
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Hivatkozások
Weblapkészítés gyakorlata
Követelmény: Tízperces másolás 1700 leütés

Gyorsírás gyakorlata (5/13. évfolyam)
Az irodai gyorsírás gyakorlata
Gépi áttétel készítése
Sztenogramolvasási gyakorlatok
Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok
A jegyzetelés alapgyakorlatai
információk, adatok, üzenetek, telefonüzenetek feljegyzése, emlékeztetők készítése,
egyszerű és belső, szervezeti iratok, levelek adatainak, tartalmának jegyzése, összefoglaló,
feljegyzés készítése
Felkészülés eseményen elhangzottak jegyzetelésére: adatok, események, nevek, helyszínek,
időpontok, programok stb. előzetes egyeztetése
Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai
Kivonatolási alapgyakorlatok: címadás, lényegkiemelés, fésülés, rövidítés stb.
Gépi áttétel készítése a gyorsírással készült jegyzetelésről, kivonatolt szövegekről
Dokumentumkészítés gyorsírással
A titkári, irodai munka tartalmával összefüggő dokumentumok komplex elkészítése
Gyakorlati feladat: 5 perc 120 szótagos összefüggő szöveg gépi áttételének elkészítése

Kommunikáció a titkári munkában (5/13. évfolyam)
Tárgyalástechnika
A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái
A tárgyalások típusai
A tárgyalás előfeltételei
A tárgyalás személyi feltételei
A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői
A tárgyalás folyamata; előkészületei
A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus
A tárgyalást segítő kérdezéstechnika
A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán
A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán
Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség (leleplezés) és
megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret
A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek
A tárgyalás lezárása, utógondozása
Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői
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Tárgyalási protokoll
Marketingkommunikáció
A marketingkommunikáció fogalma, területei
A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök)
A promóció fogalma, céljai, eszközei
Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei
Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban
Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek
Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók
A vásárló könyve kommunikációs hatása PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső,
belső PR-ja), szerepe a marketingkommunikációban
Ügyfélkapcsolat a titkári munkában;
ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái
Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi eszközök:
logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk stb.)
A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban
A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában

Rendezvény- és programszervezés gyakorlata (5/13. évfolyam)
Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői
Rendezvények forgatókönyve
Lebonyolítási rend
Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdet)
Szerződések előkészítése, kötése
Meghívó
Sajtómappa
Forgatókönyv-készítés
Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései
Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet)
A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása
A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai
Rangsorolás, rangsorolási feladatok
Ültetési rend (francia, angol rendszer)
Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültető kártya, asztali névtálba, tabló,
térkép, menükártya)
Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken
Protokoll események eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, névtábla,
eligazító kártya, étkezési kupon)
Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák
Ajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepe, jellemzői
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A rendezvény, program utómunkálatai
Vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, programterv összeállítása
Protokoll-adatbázis
Ügyfél-adatbázis
Internethálózat, keresőprogramok
Komplex forgatókönyvek készítése
Sajtótájékoztató szervezése
Kapcsolattartás a médiával
Sajtótájékoztató szervezésének lépései
Sajtómappa tartalma, készítése
Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása
Költségkalkuláció
1.
Projektköltségvetés fogalma
A projektköltségvetés elemei
A projektköltségvetés összeállítása
Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása
Költségkalkuláció készítése programokhoz
Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja
Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok
A számlakiegyenlítés módjai
Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben
2.
A PR szerepe a rendezvényszervezés előkészítésében, lebonyolításakor
A PR célja, feladata a reklámajándékozással
A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban
A vállalati arculat elemei
A reklám funkciói a rendezvényszervezés során
A cég bemutatásának módjai
Céges arculatelemek
Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról

Titkári ügyintézés (5/13. évfolyam)
Információs folyamatok az irodában
Információs folyamatok
Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei
Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái
A dokumentumok előállításának módjai
Irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei
Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban
Az irattár, levéltár fogalma
Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása
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Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei
A papíralapú és digitális irattárolás biztonsági védelme
A selejtezés (papíralapú, digitális), az eljárás folyamata, dokumentálása
Az iratkezelés és –tárolás dokumentumai
Adat- és információvédelem az irodában
Adat és információ fogalma
Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása
Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük
A személyes adatok védelme
A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai
Közérdekű adatok közzétételének szabályai
Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, adatvédelmi
felelős, adatkezelők)
A szervezeti adatkezelés szabályozása
Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei
Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei
Időgazdálkodás
Az idő fogalma, jellemzői
Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői, személyes időmenedzsment, munkaidő, pihenőidő, aktív,
értékteremtő idő, elpazarolt idő stb.
Az időgazdálkodás alapelvei
Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, rendszer hiánya, cél
hiánya, motiváció hiánya, fáradság stb.
Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, időrabló tényezők leépítése,
hatékony munkastílus kialakítása, kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, hatékony
munkaszervezés, munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, fegyelem, pluszidők
kihasználása, energiaszint növelése, jutalmazás stb.
A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei
Időtényezők a titkári munkában
Időgazdálkodás-munkaszervezés a titkári munkakörben
Vezetési és projektismeretek
A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása
Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés.
Vezetési stílusok
Szervezeti formák, szervezeti kultúra
Projekt fogalma, típusai, csoportosítása
A projekt folyamata: koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtásmegvalósítás, ellenőrzés
A projektben részt vevők: projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív tagok –
feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; külső, belső
érdekcsoportok)
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Titkári ügyintézés gyakorlata (5/13. évfolyam)
Irodai munkafolyamatok gyakorlata
Titkári, irodai munkafeladatok készítése
információkeresés, -feldolgozás, internethasználat célzottan,
 kapcsolatok szimulálása, szerep- és szituációs megfelelés,
 konfliktushelyzetek kezelése,
 részvétel vitában, tárgyalási szituációban,
 gyakorlatok az üzleti protokoll köréből,
 marketingkommunikációs gyakorlatok,
 reklámanyag készítése,
 munkaszervezés köréből, pl. irodai tér kialakításának tervezése, irodai
látogatások,
 titkári munkaköri leírások elemzése, készítése, álláshirdetés készítése, riport
készítése,
 gyakorlatok az időgazdálkodás körében: munkaidőfénykép készítése, időterv
készítése, változásterv készítése,
 demonstrációs dokumentumok készítése: névtábla, feliratok, útmutatók,
térképek stb.
 pályázatok keresése, pályázati dokumentumok készítése, nyomtatványainak
kitöltése, projektfeladatok,
 jogszabálykeresés,
 keresés névjegyzékben, listában, regisztrációs listában,
 készletgazdálkodási feladatok,
 postázási feladatok,
 leltári dokumentumok vezetése,
 selejtezés,
 irattárolás,
 IKT-eszközök használata stb.
Nyilvántartások gyakorlata
Titkári, irodai munkafeladatok – nyilvántartást igénylő – dokumentumainak készítése az
elméleti ismeretek birtokában listák, jegyzékek, jelenléti ívek, regisztrációk készítése irodai
alkalmazásokkal,
 a titkári, irodai munkatevékenység körébe tartozó nyilvántartások készítése
különböző tartalmakban,
 papíralapú nyomtatványok kitöltése kézzel, számítógéppel,
 digitális nyilvántartási nyomtatvány keresése, letöltése, kitöltése
számítógéppel
 online nyomtatványok funkciója, kezelési módja
Pénzügyi bizonylatok, egyéb formanyomtatványok, űrlapok kiállítása
Az adat- és információkezelésre vonatkozó adatvédelmi előírások ismerete és betartása
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Dokumentumkezelési gyakorlat
A titkári, irodai munkafeladatok körében keletkezett iratok, dokumentumok kezelésének
gyakorlata

Irodai szakmai angol nyelv (5/13. évfolyam)
Topics for conversation:
Introduction
Daily responsibilities/duties of an admin assistant
Office equipment
Making arrangements
Types of business institutions
Reserving a hotel room
Grammar requirements:
Present Simple vs. Present Continuous
Past Continuous vs. Past Continuous
Present Perfect
Auxiliaries(could,can,would,may,might)
Future tenses(will/won't, going to, present continuous)

Irodai szakmai német nyelv (5/13. évfolyam)
Telefonok lebonyolítása, visszahívás, üzenet fogadása
Napirend, hobbi
Szabadidő, nyaralás
Viselkedés, öltözködés
Levél és e-mail formák
Állásajánlatok és pályázatok
Panasz/reklamáció kifejezése
Család, ünnepnapok
Meghívás elfogadása/ visszautasítása
Munkahelyi légkör és hozzáállás
Országismeret – német nyelvű országok
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IV. Pedagógia ágazat (szvk:2018)
Kifutó – 12, 5/13. évfolyam
12. évfolyam









Pedagógia
Pszichológia
Pedagógiai gyakorlat
Gondozás és egészségnevelés
Gyermekirodalom
Ének-zenei nevelés
Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció
Manuális készségfejlesztés

Pedagógia (12. évfolyam)
Általános pedagógia és neveléstörténet
Reformpedagógiai törekvések: művészetpedagógia, természettudományos koncepciók.
A reformpedagógia második szakasza: Waldorf pedagógia. Munkaiskola. Pszichológiai
iskolák: Jung, Adler, Piaget elméletei.
Neveléselmélet

A szocializáció színterei, a család, a család szerkezete, funkciója, típusai.

Sajátos nevelési igényű gyermek, különleges bánásmódot igénylő gyermek, a
hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermek.

A tehetségfejlesztés. Romapedagógia alapjai.
Didaktika
A tanítási óra felépítése: új ismeretet feldolgozó óra, új ismereteket alkalmazó óra, ismétlő
óra, ellenőrző óra.
A tanítási-tanulási folyamat eszközei.
A tanítás-tanulás módszerei: a módszer fogalma, megválasztásának szempontjai, a szóbeli
ismeretközlés, a szemléltetés, a megbeszélés, a gyakorlás, az ismétlés.

Pszichológia (12. évfolyam)
Fejlődéslélektan
 A játék fogalma, fajtái, a játék fejlődése az óvodáskorban, kisgyermekkorban
 Az iskoláskor, serdülőkor jellemzői
Pedagógiai, pszichológia és munkalélektan alapjai
 A pedagógiai pszichológia fogalma, tárgya, feladata
 Vezetési , nevelési stílusok fogalma
 A munkalélektan fogalma, eljárási módok
Nyelv és kommunikáció
 Kommunikációs alapfogalmak
 Az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása
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A hiteles kommunikáció

Pedagógiai gyakorlat (12. évfolyam)
A gyermek megismerésének módjai csoportban, a megfigyelés.
Ünnepélyek, rendezvények szerepe az egyén és a közösség szempontjából.
A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség.
Az iskolai élet szelleme, működése. „Az ideális iskola” Az iskola napirendje. A köznevelési
intézmények prevenciós munkája.
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatköre, munkája. Az iskolai szociális segítő
munkája az iskolában.
Családi krízisek megjelenése a köznevelési intézményekben. A hátrányos helyzetű gyermek
az óvodában.
A hátrányos helyzetű tanuló az iskolában.
BTM és SNI az iskolákban.
Veszélyeztetett gyermek az óvodában. Veszélyeztetett gyermek az iskolában.
Konfliktuskezelési stratégiák.
Az interperszonális kapcsolatok (szülő – gyermek – pedagógus) működésmechanizmusa.
A konfliktuskezelés hatékony módszerei.

Gondozás és egészségnevelés (12. évfolyam)























A beteg gyermek ellátása, elhelyezése
Fertőtlenítés módjai
A nevelő feladata a beteg gyermek ellátása során
Leggyakrabban előforduló vírusos megbetegedések
Leggyakrabban előforduló bakteriális megbetegedések
Kapcsolatfelvétel szülővel, orvossal, szükség szerint mentőszolgálattal
A tartós beteg gyermek ellátása intézményi körülmények között
A balesetet szenvedett gyermek ellátása-, elsősegélynyújtása
A légutak felszabadítása
A zárt (fedett) sérülés ellátása
A nyílt sérülés ellátása
A ficam és rándulás ellátása
Adminisztratív teendők óvodai, iskolai baleset kapcsán
Járványtan jelentősége
Epidemiológiai alapfogalmak
Immunológia alapja
Allergia okai, tünetei
A nyugodt pihenés ideális körülményei
A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei
A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei
A lázas gyermek ellátása
Változatos táplálkozás
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Vitaminok jelentősége
Addiktológiai alapfogalmak
Függőség felismerése
Környezeti hatások

Gyermekirodalom (12. évfolyam)





A gyermekirodalom műfajai
Benedek Elek munkássága
Bezerédj Amália művei
A magyar gyermekköltészet funkciója

Ének-zenei nevelés (12. évfolyam)





A népdalok fogalma, világa
Régi és új stílusú népdalok
Gyermekjátékok
Gyermekdalok ritmizálása, hangszerkíséretük

Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció (12. évfolyam)
A pedagógiai kommunikáció fogalma.
A pedagógiai kommunikáció céljai, feladatai.
Kommunikációs csatornák, verbális kommunikáció.
Professzionális tanári kommunikáció.
A pedagógiai kommunikációelmélet kialakulása.
Pedagógiai kommunikációelmélet fogalma.
Pedagógiai kommunikáció sajátosságai.
A kommunikációelmélet alapjai.
Intézményi kommunikáció.
A pedagógiai kommunikáció színterei.
A pedagógiai kommunikáció kapcsolatrendszere. A pedagógiai kommunikációhoz
kapcsolódó tudományterületek.
Mennyiségi és minőségi jellemzők a kommunikáció során.
Az iskola és a bölcsőde, óvoda, iskola jellemzése bizonyos szempontok szerint.
A tanterem, csoportszoba jellemzése kommunikációs szempontból.
Mozgathatóság biztosítása, ideális tér kialakítása egy helyiségben, intézményben.

Manuális készségfejlesztés (12. évfolyam)





Hogyan tudom segíteni egy pedagógus munkáját
Mely technikákat alkalmazhatom egy általános iskolában?
Jelmeztervezés
Makett készítés
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5/13. évfolyam













Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Pedagógia
Pszichológia
Pedagógiai gyakorlat
Kommunikáció
Kommunikációs gyakorlat
Pedagógiai szociológia
Mentálhigiéné
Szabadidő-szervezés
Munkahelyi egészség és biztonság
Angol nyelv

Foglalkoztatás II. (5/13. évfolyam)
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
Az önéletrajzok fontossága és típusai, A motivációs levél
Egyéni önéletrajz és motivációs levél készítése
Egyéni önéletrajzok és motivációs levelek értékelése
A motivációs levél, mótivációs levél készítése
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A
munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)

Foglalkoztatás I. – Német (5/13. évfolyam)
Témakörök:
Napirend összeállítása
E-mail és levélformák
Viselkedési/öltözködési szabályok a munkahelyen
Állásinterjú
Önéletrajz, motivációs levél
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Panasz, reklamáció kifejezése
Ünnepnapok/ események szervezése
Meghívás elfogadása, visszautasítása
Nyelvtan:
visszaható igék
melléknévragozás
jövő idő
man általános alany
Plusquamperfekt

Foglalkoztatás I. – Angol
Témakörök:
Napirend összeállítása
E-mail és levélformák
Viselkedési/öltözködési szabályok a munkahelyen
Állásinterjú
Önéletrajz, motivációs levél
Panasz, reklamáció kifejezése
Ünnepnapok/ események szervezése
Meghívás elfogadása, visszautasítása
Nyelvtan:
visszaható igék
melléknévragozás
jövő idő
Passive voice
Present Perfect

Pedagógia (5/13. évfolyam)
Általános pedagógia
 A pedagógia elmélet és a gyakorlat kapcsolata.
 A pedagógia tudományközi kapcsolatai, segéd-, és határtudományai.
A nevelés folyamata
 Nevelési koncepciók. A nevelés fogalma, tartalmi jegyei. A nevelés folyamata.
 Nevelési folyamatfelfogások. Optimális nevelési folyamat koncepció
A nevelés módszerei
 A nevelés módszerei. A nevelési módszerek hagyományos osztályozása, elemzése.
 A nevelési módszerek osztályozása, a nevelési folyamatban betöltött szerep szerint.
( A meggyőzés módszerei. A tevékenység megszervezésének módszerei. A magatartásra
ható módszerek.)
 A nevelési módszerek osztályozása a megcélzott szükségletrendszer szerint.
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 Az egyes módszerek szerepe a nevelés folyamatában.
Eszmény, cél, feladat a nevelésben
 Érték és értékorientáció a nevelésben. Értékek és normák
 A szükségletek rendszere. A Maslow féle szükséglet piramis.
 A nevelés feladatrendszere.
A nevelés szükségessége és lehetősége
 A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők: öröklődés, környezet, nevelés
 A biológiai öröklődés. A minta öröklődése. A szociokulturális öröklődés.
 A nevelés lehetősége, a nevelhetőség kérdése:
 A nevelés korlátai, ezek forrásai, megnyilvánulásai.
A nevelés, mint a társadalmi beilleszkedés elősegítője
 A kultúra szerepe a személyiség alakulásában, fejlődésében. A személyiség és
társadalom kapcsolatrendszere.
 A szocializáció fogalma, jellemzői, alapmechanizmusai. A szociális tanulás formái.
 Szociális szerepek. A szereptanulás mozzanatai. A szocializáció folyamata.
A nevelés színterei
 A családi nevelés pedagógiai kérdései. A család szerkezete, funkciója.
 A családi nevelés típusai és azok hatása a gyermek személyiségének alakulására.
 A nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepe.
 Az óvodai nevelés feladatai.. Az óvodai élet tevékenységi formái.
 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére. Az iskolaérettség fogalma, területei.
 A köznevelési intézmények működését meghatározó fontosabb dokumentumok.
Alapító okirat. A Pedagógiai program. Az SZMSZ. A házirend
 Az iskola, mint formális és informális szervezet. Az iskolai légkör és környezet.
 A család és az intézmények közötti kapcsolattartás, együttműködés formái.
 A közművelődési intézmények szerepe a személyiségfejlesztésben.
A pedagógus és a gyermek a nevelés folyamatában.
 A pedagógus modell szerepe, személyisége. Az iskola, pedagógus, tanuló kapcsolata.
 A pedagógus vezetési stílusa és módszerei. A vezetési stílus és az osztály hangulata.
 Konfliktusok a pedagógiai folyamatban: A konfliktus fogalma, a konfliktus fajtái.
 Konfliktuskezelési stratégiák. A konfliktusok hasznosítása.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek tanuló
 Az átlagtól való eltérés. A tehetség fogalma, jellemzői. A Renzulli modell.
 A tehetség felismerésének módszerei és lehetőségei.
 A nehezen nevelhető gyermek. A leggyakrabban előforduló nevelési nehézségek.
 A fogyatékos gyermek. A fogyatékosság típusai.
 A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermek. A hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett helyzetű gyermek az óvodában, iskolában. A deviáns viselkedés.
 Különleges gondozásra szoruló tanulók köre ellátási formái. SNI -Sajátos nevelési
igényű gyermek, BTM- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló. HH - A hátrányos helyzetű gyermek. HHH - halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló
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Az inklúzió, fogalma, jellemzői. Az integráció, fogalma, jellemzői, típusai.
A szegregáció fogalma, jellemzői. Az integrált és szegregált nevelés előnyei és
hátrányai.
 Együttműködés a családdal, szakemberekkel.
A gyermek fő tevékenységi formái
 A nevelés fő tevékenységi formái: gondozás, szabadidős tevékenység, játék,
gyermekmunka, tanulás- tanítás.
 Az óvodáskorú gyermek tevékenységi formái
 A játék fogalma. A játék sajátosságai. A játék szubjektív és objektív feltételei.
 A játék fajtái. A különböző életkorok jellemző játéktevékenységei.
 A játék személyiségfejlesztő hatásai.
 Munkajellegű tevékenységek az nevelési intézményekben. A munka, mint a
személyiségfejlesztés eszköze.
Didaktika
 A didaktika alapfogalmai.
 Az oktatás – képzés - nevelés egysége
Az oktatás célja, tartalma.
 Az oktatás tartalmát meghatározó alapdokumentumok. A NAT, a tanterv, a helyi
tanterv, a tanmenet
Az oktatási folyamat tervezése
 A tanítási óra időtartama, rituálék a tanítási órán, az órarend.
 A tanítási óra felépítése. Óratípusok.
Az oktatás folyamata
 A tanítás-tanulás folyamata, fogalma.
 Az oktatási folyamat mikrostruktúrája. Az oktatási folyamat fázisai.
Az oktatás eszközei és módszerei
 A módszer fogalma, a módszer megválasztásának szempontjai. alkalmazási
lehetőségei a pedagógiai folyamatban.
 Az oktatás módszerei:
 Oktatási módszerek a gyakorlatban.
Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei
 A taneszköz fogalma. A taneszközök lehetséges csoportosítása.
 Taneszközök a tanítási órán.
Az oktatás szervezeti és munkaformái.
 Az osztályterem, tanórarendszer, szaktanterem, tanulmányi látogatás.
 A szervezési mód és a munkaforma értelmezése. A frontális munka jellemzése.
 Az egyéni munka. A csoport munka sajátosságai. (A párban folyó munka)
Szabadidő – pedagógia
 A szabadidős tevékenységek rendszere az óvodában és az általános iskolában.
 Az intézményen belüli és kívüli programok tervezése, szervezése.
Rendezvények - ünnepségek szervezése
 A főbb óvodai és iskolai rendezvények célja, szervezése.
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 Módszerek a rendezvények színesebbé, tételére.
 A rendezvények, ünnepélyek jelentősége a gyermek és a közösség kapcsolatában.
Kézműves foglalkozások
 Az óvodai, iskolai dekorációk szerepe, fajtái. Dekorációk, faliújságok, készítése.
 Jeles napokhoz kapcsolódó néphagyományok. Népművészet.
Szociális technikák a nevelés folyamatában.
 Szociális technikák a nevelés folyamatában
 Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez.
Egyén, csoport, közösség a nevelés folyamatában.
 A csoport fogalma, típusa, jellemzői. Szerepek a csoportban.
 A közösség fogalma, típusa, jellemzői.
Alternatív pedagógiai irányzatok
 A Waldorf-pedagógia sajátos vonásai A Freinet - pedagógia
 A Montessori-pedagógia didaktikai-módszertani alapelvei. A Montessori-eszközök
 Alternatív programok az óvodai nevelésben.

Pszichológia (5/13. évfolyam)
Személyiség-lélektan
A személyiség-lélektan fogalma
A személyiség fogalma
A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők
A személyiség fogalma
Az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai
Az emberi szükségletek rendszere
Pedagógiai pszichológia
A pedagógiai pszichológia fogalma
A pedagógiai pszichológia tárgya és vizsgálati módszerei
A kortárscsoportok kapcsolatainak feltérképezése - a szociometria
A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái
A nevelési attitűd fogalma, típusai

Pedagógiai gyakorlat (5/13. évfolyam)
A gyermek megismerésének lehetőségei
A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának
pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei.
Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai
feltételei.
A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek
fejlettségének mutatói.
A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése.
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A gyermek tevékenységének megfigyelése, irányítása, problémahelyzetek elemzése
A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség
A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői
A nevelő és a gyermek/tanuló kapcsolata
A gyermek játéktevékenységének alakulása, játéktevékenység irányítása
A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek
A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése,
véleményezése
A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a
szükséglet, az érzelem
A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége
Az intézmény és a család kapcsolattartásának formái és jelentősége
Gondozási tevékenység megfigyelése, irányítása
Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján
A gondozás szerepe a nevelési folyamatban
Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi
szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése
A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód,
a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása
A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet feltételei
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása
Családi krízisek megjelenése a köznevelési intézményekben
A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában
Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában
Konfliktuskezelés stratégiák
Az interperszonális kapcsolatok (szülő – gyermek – pedagógus)
működésmechanizmusa, a konfliktuskezelés hatékony módszerei
Együttműködés a családdal, szakemberekkel (gyermekvédelmi felelős, szociális
munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus…), családlátogatás
A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek.
A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése,
véleményezése.
A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a
szükséglet, az érzelem.
A köznevelési intézmények prevenciós munkája
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Intézményen belüli és kívüli programok
Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei,
csoportfoglalkozások, tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás,
ellenőrzés, értékelés
Részvétel tanórán kívüli programok tervezésében, irányításában, szervezési
feladataiban
Ünnepélyek, rendezvények szerepe az egyén és a közösség szempontjából
Az intézményen kívüli programok lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása

Kommunikáció (5/13. évfolyam)





Kommunikáció fogalma, jelentése
A munkahelyi kommunikáció
Asszertív kommunikáció
Kommunikációs akadályok

Kommunikációs gyakorlat (5/13. évfolyam)





Munkahelyi kommunikáció gyakorlati részei
Asszertív kommunikáció (szituációs gyakorlat)
A kommunikáció akadályainak bemutatása adott feladat formájában
A telefonos ügyintézés megfelelő kommunikációja

Pedagógiai szociológia (5/13. évfolyam)
A család funkciója a társadalomban.
Családfejlődési modellek.
Családi szerveződések, típusok.
Élettársi és házassági kapcsolatok.
Változó családmodellek: a család a 21. században.
Megváltozott szerepek a családban.
A család szerkezete, rendszere.
Életszakaszok, életesemények lelki változásai a családokban.
A mai magyar családok helyzete.
A diszfunkcionális család. Családi életciklusok és azok jellemzői.
Megváltozott családi kapcsolatrendszerek.
A bajba jutott család, a családsegítő szakember segítési lehetőségei.
Családi nehézségek.
A család megismerésének módszerei.
A krízis fogalma, jellemzői. Kríziskezelés.
Normatív krízisek a családban.
Akcidentális krízisek a családban.
A válás. Haláleset a családban.
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Mentálhigiéné (5/13. évfolyam)
Mentálhigiéné fogalma.
Stresszorok. A stressz hatása a lelki életünkre.
A mentálhigiéné területei.
Problémák, melyekre a mentálhigiéné megoldást kínál.
A család, mint a lelki és érzelmi szükségletek kielégítésének terepe.
Amikor probléma van a családban - a család lelki egészségének tényezői.
Krízisek a családban. A krízis fogalma. Családi stresszorok.
Krízisintervenció. Megküzdési technikák. Primer, szekunder és tercier prevenció.
Családi válsághelyzet. Normatív és akcidentális krízisek a családban.
A család elégtelen, hibás működése.
A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás.
Az elhanyagolás. A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában.
Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok. Veszélyeztetett gyermek, tanuló az
óvodában, iskolában.
Koordináció a pedagógusokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel. A jelzőrendszer.

Szabadidő-szervezés (5/13. évfolyam)
Szabadidő fogalma.
A szabadidő általános felfogása.
A gyermek „időmérlege”.
A szabadidő funkciói, jelentősége az ember életében.
A szabadidő funkcióinak pedagógiai megközelítése.
A szabadidő csoportosítása.
A szabadidőt befolyásoló tényezők.
A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei és színterei.
Közös családi szabadidős tevékenységek.
Intézményi szabadidős lehetőségek.
Szabadidős lehetőségek a gyermekotthonokban. Szabadidő a napköziben. Szabadidő a
kollégiumban. Szabadidő a játszóházban.
A szabadidő szervezés célja.
A szabadidő szervezés feladatai.
A szabadidő szervezés pedagógiai kérdései.
A pedagógus a szabadidőben.
A szabadidő szervezés elvei.
A szabadidő szervezés folyamata.
A szabadidő és a gyermek, fiatal.
A szabadidő, mint a személyiségünk önmegvalósításának eszköze.
A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység.
A szabadidő szemléletformáló hatása.
Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános iskolában.
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Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek.
Szabadidő szervezés folyamata I.

Munkahelyi egészség és biztonság (5/13. évfolyam)
A munkavédelem rövid története
A munkavédelem fogalma, A munkavédelem célja
A munkavédelem területe és feladatai
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok
Az 1993. évi XCIII. törvény – a munkavédelemről – fogalmak, Számonkérés
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzoltó készülékek, Tűzjelzés adása,
fogadása
Munkahelyek kialakítása, A munkakörülmények környezeti elemei
A szociális létesítményekkel szemben támasztott követelmények
Anyagmozgatás a munkahelyeken
A termék felelőség.
A termékek forgalomba hozatala - CE minőségi megjelölés
Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei

Angol nyelv (5/13. évfolyam)
Topics for conversation:
Introduction
Daily routine
Types of educational institutions
Teaching methods
Schooling,education,school subjects
Main parts/sections of a kindergarten
Grammar requirements:
Simple Present vs. Present Progressive
Simple past vs. Past Progressive
Present Perfect
Imperatives
Future Tenses(will/won't , going to)
Present Progressive(expressing future actions)
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