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1. A projekt célja:  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) három alágazati munkacsoport 

keretében (kreatívipar alágazat, vizuális alágazat, színház és hangtechnikus alágazat) a 

kreatív technikum alapjait kívánja létrehozni. Annak érdekében, hogy a sokszínű, 

kreatív szakmákat tartalmazó kreatív ágazatban is érvényesülni tudjon a homogén 

tartalmú szakmai ágazati alapoktatás, a kreatív ágazat háromfelé vált, háromféle 

(al)ágazati tartalmú KKK készült. Lépéseink célja a szakképzés határozott 

elmozdulása a kreatívipar felé. Az ágazati alapoktatás ideje alatt az általános 

tartalom alapvető fontosságú. Feladat a tartalom és a módszertan megújítása, 

aktualizálása. Elengedhetetlen a projektszemléletű szakmai oktatás, valamint az 

oktatók továbbképzése és szemléletformálása. Az új szakképzési rendszerben a 

szabályozás minderre lehetőséget nyújt. (A cél meghatározása mindhárom 

munkacsoportnak azonos lenne.) 

 

2. A Szakképzés megújulása 

A képzés szerkezetének megváltozása 

A 2020/2021-es tanévtől megváltozott a szakképzés intézményeinek szerkezete. 

Érettségivel és szakmai vizsgával záruló végzettséget az ötéves technikumban lehet 

szerezni, szakmát pedig a hároméves szakképző iskolában. 

A technikum oktatási struktúrája: 

 

(Forrás: Tájékoztatás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról – Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár, 2020. március) 
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A szakképző iskola oktatási struktúrája 

 

(Forrás: Tájékoztatás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról – Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár, 2020. március) 

A technikum olyan 5 évfolyamos szakképző intézmény, amelyben a 

Szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő oktatás és szakképesítésre 

felkészítő szakmai képzés folyik. 2020-tól a szakgimnázium megnevezés helyett a 

technikum elnevezés került bevezetésre, mely utal az itt szerezhető technikus 

végzettségre. 

Ebben az iskolatípusban az oktatás első szakasza az ágazati alapoktatás 9-10. 

évfolyamon ágazati alapvizsgával lezárva, majd ezt követi a 11-13. évfolyamon a 

szakirányú és közismereti oktatás, melynek zárása a szakmai és érettségi vizsga. A 

szakmai oktatással párhuzamosan közismereti kerettanterv szerinti oktatás is folyik, 

mely az általános műveltséget alapozza meg, érettségi vizsgára készít. Tehát a 

technikumi tanulmányok érettségi és szakmai vizsgával zárulnak. 

Matematikából, magyar nyelv- és irodalomból, történelemből a 12. évfolyam végén 

előrehozott érettségi vizsgát tehetnek a tanulók, a 13. évfolyam végén tesznek érettségi 

vizsgát idegen nyelvből, és szakmai vizsgát, mely egyben az ötödik kötelező érettségi 

tárgy is. Ez utóbbi emelt szintű érettségi vizsgának számít, nemcsak technikusi 

vizsgának. 

A szakképző iskolában a 9. évfolyam ágazati alapoktatását zárja az ágazati alapvizsga, 

majd a 11. évfolyam végén a szakmai vizsga. 
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Alapdokumentumok megváltozása 

 

 

 

(1) Képzési és kimeneti követelmények (KKK) 

A Képzési és kimeneti követelményeket (a továbbiakban KKK) a szakképzésért 

felelős miniszter hivatalos kiadványként teszi közzé. A régebbi OKJ-alapú szakmai 

képzés Szakmai és vizsgakövetelményeinek (SZVK) helyébe lépő szabályozás, mely a 

megújuló szakképzés kimenetszabályozott követelményrendszerét, a tanulmányok 

végére elérendő tudáselemeket tartalmazza. Míg az SZVK a tanítás-tanulás folyamatát 

szabályozta, a KKK a kimeneti eredményt határozza meg  

(2) Programtanterv (PTT) 

A központilag kiadott PTT jórészt ajánlás, kötelező eleme a képzés összes óraszáma, 

és a tananyagtartalom. A PTT tartalmazza az ágazati alapoktatás és a szakirányú 

oktatás javasolt órakeretét, a tantárgyak témaköreit óraszámokkal, és azt a tartalmat, 

mely a KKK-ban meghatározott kompetenciák fejlesztéséhez szükséges. Újdonság, 

hogy az elmélet és gyakorlat nem válik el egymástól, ahogy a valóságban sem, hiszen 

az elmélet megértéséhez, megszilárdításához elengedhetetlen a gyakorlati alkalmazás 

és fordítva is. A programtanterv tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdaság egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 

időkeretet. 

(3)  Szakmai program – Képzési program 

A technikumban és a szakképző iskolában a nevelő-oktató munka bázisa a szakmai 

program, melynek részei:  

- a nevelési program,  

- az egészségfejlesztési program,  

- a közismereti kerettanterveket adaptáló oktatási program  

- és a szakmai „helyi tanterveket” tartalmazó képzési program, amelyet a duális 

partnerek képzési programjaival összehangoltan kell kialakítani. 
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(4) TEA módszer 

 

A tanulási eredmény fogalma: 

„A tanulási eredmények fontosak a tudás elismerése szempontjából. A végzett 

hallgatótól/tanulótól manapság már elsősorban nem azt kérdezik, hogy „mit kellett 

teljesítenie, hogy diplomát/szakmai végzettséget szerezzen?”, hanem azt, hogy „most, 

a végzés után mit tud elvégezni?”. Ez a megközelítés a munkaerőpiac számára is 

fontos, és az egész életen át tartó tanulás, a nem hagyományos tanulási formák és az 

egyéb, nem formális oktatási tartalmak figyelembe vétele révén egyfajta rugalmasabb 

megközelítést mutat.”1 (Európa Tanács, 2002) 

A tanulás eredmények:  

- Egy adott szakterület eredményes és autonóm műveléséhez szükséges kimeneti 

követelményeket határozzák meg. 

- Arra vonatkozó megállapítások, elvárások (követelmények), hogy a tanuló 

(képzésben részt vevő) a szakmai oktatás (szakmai képzés) vagy annak egy 

szakaszának elvégzésével: 

o Milyen (szakmai) feladatok/tevékenységek ellátására lesz képes 

o Ezeket a feladatokat/tevékenységeket milyen önállósági és felelősségi 

szinten képes ellátni 

- Ezeknek a feladatoknak/tevékenységeknek az eredményes és hatékony ellátásához 

milyen szintű és összetettségű tudással rendelkezik. 

- Milyen – az eredményes munkavégzéshez szükséges – attitűdök jellemzik. 

 

                                                           
1 Declan Kennedy: Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató 
https://docplayer.hu/1970817-Tanulasi-eredmenyek-megfogalmazasa-es-azok-hasznalata-gyakorlati-
utmutato.html 
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A tanulási eredmény alapú leírás nem kompetenciák más nyelvtani szerkezetbe való 

átírását jelenti! A szalmák KKK-i azt határozzák meg, hogy milyen felkészültségű 

szakembereket akarunk képezni, s ez visszahat a szakképzés presztízsére is! 

A TEA megközelítés nem egy új pedagógiai technika, hanem egy gondolkodásmód, 

amely az oktatóközpontú kultúrával szemben a tanulást és a képzésben részt vevőt 

helyezi a középpontba, és ebben az értelemben maga a tanulási folyamat, valamint a 

képzésben részt vevő által elért kompetenciafejlődés a lényeges! 

 

Ágazati alapoktatás 

A szakképző intézményben a szakirányú oktatást az ágazati alapoktatás előzi meg. Az 

ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint.  

Ágazati alapoktatást a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán, szakképző 

iskolában a kilencedik évfolyamon, kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben 

(érettségi végzettséggel, valamint második szakmatanulás esetében beszámítás, 

felmentés nélkül) a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatást a szintén a szakképző intézményben szervezett ágazati 

alapvizsga zárja, mely vizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma 

tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények 

határozzák meg. 

3. A munkacsoport által meghatározott fő problémák/területek: 

Fogalmi kérdések, meghatározások: 

A munkacsoport munkájának megkezdése után azonnali kérdésként merült fel maga a 

kreativitás fogalma, és a kreativitás megjelenésének formái az oktatásban. A 

szakképző iskolák hagyományosan az ipar számára készítenek fel munkavállalókat, és 

első megközelítésben a kreatívipar, mint olyan, a szakképzés számára nehezen 

megfogható területnek tűnik. 

A kreativitás nem új fogalom, ahogyan a gazdaság sem, a kettő összekapcsolása és az 

ebből származó jelentős anyagi érték azonban nagyon is újnak számít. A kreativitás 

akkor lesz gazdasági jelentőségű, ha az általa életre hívott újdonság forgalomképes, 

tehát az eredmény valamilyen „kreatív termék". Ez olyan áru vagy szolgáltatás, amely 

valamely kreatív tevékenységből származik, és gazdasági értékkel rendelkezik.(2) 

A kreatív iparágakra vonatkozó meghatározások különböző megközelítéseket 

alkalmaznak, de általánosságban azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek az 

egyéni kreativitáson, képességeken, valamint tehetségen alapulnak, és amelyek az 

                                                           
2 A KREATÍV IPAR MÉRÉSÉNEK ÉS ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANI PROBLÉMÁI METHODOLOGY PROBLEMS OF 
MEASURING AND ANALYSING THE CREATIVE INDUSTRIES GÁLYÁSZ ANETT egyetemi hallgató Debrecen i 
Egyetem, Közgazdaságtudomány i Ka r DR. GÁLYÁSZ JÓZSEF DE AGTC , Gazdálkodástudomány i é s 
Vidékfejlesztés i Kar Vezetés - é s Szervezéstudomány i Intézet 
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egyén tudásának felhasználásával tudnak értéket és munkahelyeket létrehozni. 

Amerikában ugyanúgy, mint hazánkban Nagy Gergely írása alapján a szerzői jogi 

iparágakat veszik alapul. Kezdve a kiadói ipartól a művészi tevékenységen át a 

designig, a divatig, illetve a szoftverkészítésig. Ezek a legmeghatározóbb területek. 

Mindezt kiegészíti a kulturális ágazat, amelybe már a kulturális termelés egésze 

beletartozik (televíziózás, filmgyártás, művészeti intézmények) (Nagy 2008). 

 

Tipikusan felmerült kérdés: Mitől kreatív egy technikum?  

A módszertanok meghatározásakor erre a kérésre is választ kerestünk. 

 

Szakmai, tartalmi követelményekkel kapcsolatos kérdések: 

A kreatívipari alágazat esetében az ágazati alapvizsga követelményei az alábbiak: 

„A kreatív ágazati alapoktatás olyan tudást biztosít, mely megalapozza a kreatív 

tárgyalkotási folyamatokat. A tanuló ismeri a vizuális ábrázolás felhasználási területeit 

és eszközeit, a képi dokumentálás lehetőségeit. Alapvető ismeretekkel, információkkal 

rendelkezik a kreativitást inspiráló művészettörténet fő korszakairól. Ismeri az alkotói 

munka alapanyagait, a tárgyalkotás folyamatait, technikáit. A tárgyalkotás során 

szakszerűen és biztonságosan használja a kézi szerszámokat és a szakmai munkát 

segítő alapvető munkafolyamatokat végző gépeket, berendezéseket. Kreatív 

műhelymunka keretében, önálló elképzelés alapján képes modell, minta, vázlat, 

makett segítségével egyszerű alap szakma-specifikus (bőr / textil / ruha / porcelán / 

gipsz / kerámia / fa / papír) termékek megalkotására. Ismeri a szakszerű alapminta és 

dokumentáció készítés lépéseit. Munkája során alkalmazza az alapvető irodai 

szoftvereket és a digitális képalkotó programokat. Üzemlátogatások és szakmai 

találkozók során megismeri, összehasonlítja és megkülönbözteti a kreatív ipari 

ágazatba tartozó termékeket és azok gyártásának folyamatát.  

A kerámiaiparban széleskörű a termékskála – műszaki- és biokerámiák, szerkezeti és 

optikai kerámiák, egészségügyi kerámiák, elektrokerámiák, építőipari kerámiák, 

bútoripari kerámiák stb. –, felhasználása számos lehetőséget nyújt a kerámiaiparba 

való bekapcsolódásra a kreatív ágazatban, akár a formatervezés, akár az innováció 

területén. A kerámiaipar jelentős szereplő az iparon belül, így fontosnak tartjuk a 

kreatív ágazaton belül az ipari kerámiákkal való ismeretek beépítését, a dizájntrendek 

alkalmazását, így az ipari fogyasztók speciális elvárásainak is eleget tudunk tenni. Az 

üzemlátogatások kiterjednek az ipari kerámiagyártó vállalatokra is, valamint az 

alapképzés során az ismeretek beépítésre kerülnek.  

A „bőrös szakmák” nagyon speciálisak, azonban az alapozó képzésben, és az ágazati 

alapvizsgában is megfelelő súllyal szerepelnek. Az alapozó képzésben a kézműves 

szint mellett megismertetésre kerül a bőripar is. A hagyományos, kézműipari bőrrel 

foglalkozó szakmai tudás mellett az új technológiák, formatervezés, dizájnelemek 

megismertetésére is sor kerül a bőripari termékgyártás kapcsán.  

Képes kreatív ipari szakember vezetésével az alapszintű technológiai folyamatok 

dokumentáció alapján történő értelmezésére és alkalmazására.   

 



10 
 

A tárgyalkotás esetében az alapszakma specifikus termékek megalkotására való 

felkészítés vetette fel a legkomolyabb értelmezési és megvalósítási nehézségeket, 

annak okán, hogy a tanuló minden alapszakmára való felkészítése (bőr / textil / ruha / 

porcelán / gipsz / kerámia / fa / papír) olyan szerteágazó ismereteket igényel, 

amelyeket az alapozó képzés során időben is nehéz megvalósítani, illetve eszközeit, 

erőforrásait tekintve az iskolák nagy része nincs minden alapszakma oktatására 

felkészülve.  

Ugyancsak gondot okozott ezek megjelenése az ágazati alapvizsga során, ugyanis az 

alapvizsga gyakorlati vizsgarészében egyszerű alap szakmaspecifikus (bőr / textil / 

ruha / porcelán / gipsz / kerámia / fa / papír) produktumot készít a vizsgázó. 

Amennyiben az intézményben, helyben biztosított eszközök segítségével kell az 

alapvizsga gyakorlati feladatait teljesíteni, akkor beszűkül az alap szakmaspecifikus 

feladatok köre azokra a tevékenységekre, amely szakmákra az intézményi keretek 

adottak. Ugyanakkor a cél az, hogy minden alapszakmára felkészüljön a tanuló, 

mindegyiket ismerje meg ahhoz, hogy az alapozó képzés végeztével specializálódni 

tudjon.  

 

A munka során a szerteágazó ismeretanyag azon közös pontjait igyekeztünk 

megtalálni, amelyek az alapképzésben megvalósítható projektekbe integrálhatók, 

melyek biztosítani tudják mind a széleskörű ismeretanyag átadását, mind az alap 

szakmaspecifikus feltételeknek való megfelelést. 

 

4. Ötletek, projektek, módszerek gyűjteménye: 

A Kreatív technikum módszertani alapjai, lehetőségek, feladatok 

A kreatív gondolkodás, problémamegoldás társadalmi, gazdasági megbecsülése egyre 

inkább felértékelődik. Felgyorsult, gyorsan változó világunkban folyton új 

helyzetekben találjuk magunkat, melyek új megoldásokat igényelnek, ezek teljesítése 

csakis ezen tulajdonságok birtokában lehetséges.  

A kreativitás, mint a meglévő ismereteink új formába öltése, újszerű kivitelezése 

számos szakma alapkövetelménye, és ezen tulajdonság  gondozása, fejlesztése az 

ágazat alapvető pedagógiai feladata. 

A munkacsoportban a kreatív iskola módszertani alapjait, lehetőségeit és feladatait 5 

pontban fogalmaztuk meg: 

 

- Pályaorientáció 

- A kreatív iskolai környezet 

- A kreatív produktum 

- Alkotó folyamat 

- Alkotó személy 

 

(1) Pályaorientáció  
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Feladatok: 

 Képességek, adottságok pályaalkalmasság felmérése 

 Motiváció felkeltése 

 

Lehetőségek: 

 Szakmák sajátosságainak bemutatása: A szakmákkal való ismerkedés 

korábban általános iskolákban technika órákon történt. Fiú, lányok külön ismerkedtek 

a fiús és lányos szakmákkal, tevékenységekkel. Az általános iskolák tantervi 

átalakulása során a technika órák teljesen átalakultak, már nem töltik be ezt a funkciót. 

A középiskolákra hárul az a feladat, hogy a szakmákat bemutassák a pályaválasztás 

előtt álló diákoknak, felmérjék képességeiket és felkeltsék érdeklődésüket.  

 Nyitott tanműhelyek: A hagyományosan megrendezett Pályaválasztási kiállítás 

és az iskolai nyílt napokon túl szélesebb lehetőséget kell biztosítani, hogy 

betekinthessenek és akár ki is próbálhassák a szakmákat. Erre alkalmat teremthet, ha 

tömbösített, középiskolákba kihelyezett technika órák keretében az iskolák 

tanműhelyeiben néhány órás gyakorlati foglalkozásban vehetnek részt az általános 

iskolák felső tagozatos tanulói. A szakképzési centrumokban kialakított DKA 

műhelyek bevonása, teret tud biztosítani ezen tevékenységeknek. 

 Szakkörök szervezése: Szakmaspecifius szakkörök, vagy a kreatív ágazatot 

bemutató szakkörökkel lehetőséget tudunk biztosítani a pályaválasztás előtt álló 

fiataloknak. 

 Nyári táborok: A felső tagozatos diákok részére szóló szakmai tematikus 

táborok szervezhetők, így lehetőségük adódik a szakmák megismerésére és a 

gyakorlati foglalkozásokon túl lehetőséget kapnak pályaorientációs tanácsadásra is. 

 Együttműködés az általános iskolákkal: A középiskolákban szervezett motiváló 

foglalkozásokon túl a középiskolák részvétele az általános iskolák saját 

pályaorientációs napjukon kiállítással, bemutatóval, játékos gyakorlati foglalkozással.  

 Együttműködés vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel, kamarával, 

kormányhivatallal a közös kommunikáció, szakmanépszerűsítés erősítése érdekében. 

 Városi rendezvényeken való részvétel: A nagy tömegeket vonzó városi 

rendezvényeken való megjelenés kiállítássokkal, bemutatókkal, interaktív feladatokkal 

a szülők figyelmét hívja fel a szakmatanulás lehetőségeire.  

 Városi, megyei versenyek szervezése: általános iskolások részére meghirdetett 

olyan versenyek, ahol a saját maguk (csoport, osztály) által elkészített produktummal 

nevezhetnek. Így tanári segítséggel kipróbálhatják az adott szakmát, sikerélményhez 

juthatnak, erősödhet motivációjuk. 

 

(2) Kreatív iskolai környezet 

 

A kreativitás fejlesztésének lényeges, a tudás elmélyítésének megkönnyítésére 

alkalmas helyszín, materializált tér, mely inspiráló, többoldalú megközelítést szolgáló 

oktatási környezet. A szakmai oktatás fontos módszertani elemének a szemléltetésnek 

elengedhetetlen feltétele. 
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Feladatok: 

A kreativitás fejlesztéséhez szükséges támogató, alkotásra, modern pedagógiai 

módszerek alkalmazására alkalmas tanulási/tanítási környezet kialakítása kiemelt 

fontosságú. A kreativitás inspirálása szempontjából lényeges a szaktantermi, a 

gyakorlati tanműhelyi oktatási körülmény. A szaktantermek a szaktárgyak oktatásához 

szükséges képekkel, eszközökkel, digitális eszközökkel való felszerelése a 

szemléltetés, a foglalkozatás elengedhetetlenül fontos kellékei.  

A kreativitás fejlesztése szempontjából a cselekvés helyszíne a legfontosabb helyszín 

az oktatásban. A változatos eszközhasználat serkenti és fejleszti a kreativitást. 

Természetes ösztön, hogy szeretnénk tudni mire való, hogyan használjuk. A tanítás 

során ezt az ösztönös érdeklődést igyekszünk felkelteni, fenntartani, irányítani a 

tanulókban.  

A tananyagok hordozói, mint kreativitást előmozdító, fejlesztő eszközök, a 

tankönyvek, a feladatlapok, foglalkoztató füzetek lényeges szerepet kapnak az 

oktatásban, fontos elemei az ismeretek közlésének, a gyakorlásnak, az önálló 

munkának, de mára legtöbbjük elavult. Digitális tananyagokra van szükség, amelyek 

módosítása, aktualizálása, fejlesztése lényegesen egyszerűbb, könnyebben kezelhető. 

Az informatikai és infokommunikációs eszközök fejlődése rendkívül gyorssá teszik az 

információ áramlását, lehetővé teszik szélesebb körű szakmai konzultációk, tanítási-

tanulási folyamatok létrejöttét, további információk cseréjét, bővítik a tanulás 

színterét. 

 

Lehetőségek: 

Az egy ágazathoz, szakmához tartozó tantermek lehetőleg egymás közelében kell, 

hogy elhelyezkedjenek, könnyen átjárhatónak, szükség szerint mobil berendezéssel 

kell, hogy rendelkezzenek. A termeknek alkalmasnak kell lenniük a változatos 

pedagógiai módszerek alkalmazására, egyéni-, páros-, és csoport munkára, projekt 

feladatok elvégzésére, digitális prezentáció lehetőségére. 

 Oktatási eszközök: A szakmákhoz szükséges modern, innovatív gépek, 

berendezések használatának elsajátítására van szükség. A régi, elavult gépparkok 

felújítása, cseréje szükséges. A digitális berendezések, technológiák használata az 

iskolákban is követelmény. A számítógépek elterjedése hatalmas változást hozott a 

szemléltető eszközök világában és a tanulás folyamatába is. Számos hasznos eszköz, 

(digitális tábla), program Learning Apps, (feladatkészítő és gyakorló program), és 

autodidakta fejlesztési lehetőség, mint a Pinterest mely remekül használható a 

kreativitás fejlesztésére.  

 Digitális és kézzel megfogható szemléltető eszközök 

 Tanulók számára is elérhető WIFI hálózat 

 Online-, digitális- és nyomtatott jegyzetek, feladatlapok 

 Digitális tananyagok 

 

 Külső oktatási helyszínek: A legmodernebb gépek, technológiák bemutatását 

nem lehet iskolai keretek között biztosítani, ezért elengedhetetlenek a 

gyárlátogatások.  
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A kiállítások, múzeumok, látogatása felkelti a tanuló érdeklődését, kiszélesíti 

látószögüket, melynek hatására növekedhet motivációjuk, fejlődik kreativitásuk. 

Kihelyezett helyszíneken végzett oktatás: egy-egy projekt feladat kapcsán, vagy az 

egybefüggő szakmai gyakorlat helyszínén színesíti, változatossá teszi az oktatást.  

 Külső gyakorlati helyszíneken a tanulók a szakma alkalmazásával 

találkozhatnak. A képzés során elsajátított ismereteiket a való életben hasznosíthatják. 

Az iskolában tanult elméleti és gyakorlati tartalmakat összekapcsolva a saját maguk és 

a társadalom számára is hasznos munkát végezhetnek. A diákok aktivitását a külső 

gyakorlati helyek előmozdítják, serkentik, megtapasztalják munkájuk jellegét, 

körülményeit, tempóját és értékét. Az új környezetben egy cégnél, egy gyárban a 

felnőttek világában, a munka világában új benyomások, tapasztalatok érik a diákokat. 

Új környezeti hatásokhoz kell alkalmazkodniuk, meg kell tanulniuk beilleszkedni, 

kommunikálni, felelősséget vállalni a munka minőségéért, a munkához való 

hozzáállásért, a hiányzásért, a kommunikációért, a tettekért. Ezek a tényezők új 

gondolatokat ébreszthetnek a diákokban, új tapasztalatokat szerezhetnek, új cselekvési 

stratégiák kidolgozására késztethetik őket, segítheti kreativitásukat a „való élet” 

világában.  

 Hazai és nemzetközi kapcsolatok: Az országban működő, azonos szakmák 

közötti kapcsolatok erősítése, szakmai konferenciák, versenyek, táborok közös 

szervezése szélesíti a tanulók látókörét és elősegíti a tudásmegosztást, ezért szükséges 

feleleveníteni, vagy felvenni új külföldi iskolákkal a kapcsolatokat, közös projekteket 

létrehozni, megvalósítani.  

 

(3) Kreatív produktum 

 

Feladatok:  

A kreativitás az alkotásról szól. Valami újat, még nem létezőt hozunk létre. Ahhoz, 

hogy egy tanuló valóban kreatívvá váljon az iskola elvégzésével, az egész tanítási 

folyamatot az alkotásra kell építeni. Kreativitást nem lehet fejleszteni a hagyományos 

iskolai keretek között, nem lehet órarendbe zárni. Teret, időt, lehetőséget, mintát kell 

biztosítani a tanulóknak a kreativitásuk kialakulásához, fejlesztéséhez. 

 

Lehetőségek: 

 Projektfeladatok: A tanulóknak egy projektfeladat kapcsán készíteniük kell egy 

kézzelfogható terméket, amelynek során az ötlettől a megvalósításig mindent a 

tanulónak kell végrehajtani. Az egész éves (valamint az öt éves) tananyagnak abban 

kell támogatnia a tanulót, hogy képes legyen egy projektet a tervezéstől a kivitelezésig 

elkészíteni. A technikus képzés öt évének a projekt feladatait úgy kell egymásra 

építeni, hogy az ötödik év végén a tanuló egy komplett portfólióval/kollekcióval 

rendelkezzen. A szakmákat fokozatosan, egészen az alapoktól kell felépíteni oly 

módon, hogy a tanulók tevékenyen vegyenek részt a tanítási/tanulási folyamatban. Az 

önálló munkavégzésre, az önálló gondolkodásra, kreativitásra alkalmas pedagógiai 

módszerek alkalmazására van szükség. A különböző tantárgyakat/tantárgy-csoportokat 

tömbösítve célszerű elosztani, a jelenlegi 45 percek órákra felosztott órarend gátat 
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szab az ismeretek gyakorlati elsajátításának. Az elméleti és gyakorlati tantárgyakat 

nem szabad élesen elkülöníteni egymástól, a projektek végrehajtásában komplex 

módon kell őket felhasználni. Ideális esetben az egész tanévet projektek alapján lehet 

felosztani, vagyis ha nem csak a szakmai tárgyakat, hanem a közismereti órákat is 

projektek keretében lehetne tanulni, így a teljes kompetenciamátrixot lefedni, de ehhez 

az intézményekben az új oktatásszervezési eljárásoknak meg kell honosodni.  

 Egybefüggő szakmai gyakorlaton könnyebben megvalósítható a jelenlegi 

rendszerben is a projekt módszer. Az összefüggő három-négy hét tökéletesen alkalmas 

egy nagyobb termék megtervezésére, előkészítésére és elkészítésére. Az egybefüggő 

szakmai gyakorlat adhat arra is lehetőséget, hogy az oktatás kiszabaduljon az iskola 

keretei közül. Ilyenkor alkalmuk van a tanulóknak kipróbálni, hogy milyen lesz majd a 

munkavégzés, ha kikerülnek az iskolából.  

Több napos táborok is szervezhetők erre az időszakra, ahová az általános iskolák 

tanulói is behívhatók, s ezzel új alapokra helyezhető mind a közösség működése, mind 

a tanulók hozzáállása a szakmatanuláshoz. 

 Szakmai kapcsolattartás az azonos képzést folytató iskolákkal: A 

tudásmegosztás, a szakmai ismeretek implenetációja kiemelten fontos terület az új 

szakképzési rendszer feladatainak megvalósítás során. A hálózatosodás, a szakmai 

fórumok, a különböző tudásmegosztó események, informatikai felületek kialakítása 

szükséges az ágazatban az egységes szemléletmód kialakításához. 

 

(4) Alkotó folyamat 

 

Feladatok: 

Lényeges szempont az oktatásban a paradigma-váltás, mely szerint a tanuló tevékeny, 

aktív bevonása az oktatási folyamatokba az egyik kulcsfontosságú tényező, oktatás 

szervezési feladat. A kooperatív tanulási módszerek, és szervezési formák a pedagógus 

számára többletmunkát jelentenek, sok előkészítő feladatot adnak, de a tanulók 

készségeit és képességeit nézve ez a legeredményesebb tanulási forma, s közben 

lehetőség nyílik a kreativitás fejlesztésre is. 

 

Lehetőségek: 

A tanítás- tanulás során a differenciálást lehetővé tévő különböző tanítási módszerek 

alkalmazásával tehetjük érdekesebbé a tanulók számára az órát. Segíthetjük az egyéni 

tevékenységet, és, hogy minden tanuló saját képességeihez mérten fejlődjön.  

A differenciált oktatás a tanártól és a diáktól is új szemléltet kíván. Alkalmazásában 

jelentős szerepet kap a tanár felkészültsége (ténylegesen tisztában van a fogalmakkal, 

az alkalmazási szabályokkal, az előnyökkel, a felmerülő nehézségekkel, s kezelni tudja 

az esetleges problémahelyzeteket, kézben tartja a több szinten zajló tanulási 

folyamatot). A differenciálás alkalmazását fontos összehangolni az oktatás 

tartalmával, didaktikai-nevelési igényeit és a tanulók sajátosságai határozzák meg. A 

differenciálás soha nem jelenthet szelekciót, beskatulyázást, a tanulók mindig a 

számukra legoptimálisabb terhelésben kell, hogy részesüljenek. 
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Differenciálás során a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkező tanulókat 

párhuzamosan eltérő módon/formában oktatják. Az egyéni készségeket, képességeket 

veszik figyelembe, ezáltal megteremtik a kudarc nélküli tanulás élményét. A 

differenciálás előfeltétele a tanuló alapos megismerése és elfogadása.  

A tanulói különbségek teszik szükségessé a pedagógusok módszertani megújulását, 

hogy a „jól bevált” tanítás-tanulási folyamatok mellé új szemléletet alakítsanak ki, 

amelybe beleférnek új módszerek, technikák és munkaformák. 

A kreatív munkafolyamatok során kiemelt szerepet kap az egyéni látásmód, a 

kísérletezgetés, a próbálgatás elfogadása. A differenciálás tehát, mint alapvetés jelen 

van a kreatív technikumokban.  

A portfólió - amely a tanulók 2 éves munkáját bemutató dokumentum – kiválóan 

alkalmas arra, hogy differenciáljon, hiszen az egyéni képességeket mutatja be. 

 

KIP módszer 

A komplex instrukciós program – közkeletű nevén KIP – sajátságos ismérve, hogy 

alkalmazása során a nevelés és oktatás kognitív, morális és affektív komponenseit 

egyformán fontosnak tartja, vagyis a tudományos-intellektuális, társadalmi-

állampolgári és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezi 

előbbre a többinél. A módszer komplexitása a tanulók személyiségének fejlesztéséhez 

szükséges tevékenységek együttes alkalmazását jelenti. A program segíti a hátrányos 

helyzetű, tanulásban akadályozott, lemaradt tanulók felzárkóztatását, illetve a 

csoportfoglalkozások alatt a képességekben heterogén összetételű osztályokban a 

speciális eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség adódik a tanulóknak az 

együttműködési szabályokra történő felkészítésére, a tehetségek kibontakoztatására a 

sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásán keresztül. A feladatok 

lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, hogy eltérő képességeikkel, problémamegoldó 

stratégiájukkal hozzájáruljanak a sikeres problémamegoldáshoz, amely lehetőségek 

továbbfejlesztik a tanulók erősségeit, miközben újakra is szert tesznek. A feladatok 

összetettsége teret ad minden tanulónak a feladatokhoz való hozzáféréshez és 

intellektuális kompetenciájának felvillantására, amelyen keresztül a különböző 

szociális háttérrel, tudással rendelkező gyerekeknek is alkalma nyílik a feladatok 

sikeres véghezvitelére, a csoportmunka megoldására.  

A speciális munkaszervezés lehetőséget ad a pedagógusnak arra, hogy a feladatok 

megfelelő végrehajtása érdekében megtanítsa a gyerekeket a csoporton belüli 

együttműködési szabályokra, a meghatározott szerepek elsajátítására, mivel a tanárnak 

az óra során alkalma nyílik a csoport egésze és a csoporttagok egyedi munkájának 

követésére. Ebben a speciális csoportmunka-szervezésben a tanár célja az, hogy 

minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre 

és tudatosítsa, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a 

feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre. Ahhoz, hogy minden tanuló 

számára biztosított legyen a tanulásban történő előrehaladás, a tanárnak meg kell 

tanulnia a diákok között meglévő különbségek kezelését. A módszer egyik fontos célja 

a tanár szakmai hozzáértésének fejlesztése a csoportmunka- szervezés során. Míg a 

hagyományos csoportmunka során a tanár hajlamos a direkt beavatkozásra, 
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irányításra, addig ennél az oktatási módszernél a beavatkozás szükségtelen. A tanulók 

csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz a betartandó szabályok, 

normák alapján lehetőségük nyílik a feladatok egymás közötti megbeszélésére.  

Az órai munka során fontos a tanári utasítás, beavatkozás visszaszorítása, a gyerekek 

önálló, a kiosztott tanulói szerepeknek megfelelő munkavégzésének erősítése, a tanár 

irányító szerepének tanulókra történő átadása szerint a közvetett irányítás a pedagógus 

tevékenységének az a fajtája, amely teret biztosít a tanulói önállóságnak az oktatási 

folyamatban. Emellett a tanulónak lehetősége adódik döntések hozatalára, mialatt 

személyisége az oktatási folyamat meghatározó tényezőjévé válik, és alkalmassá válik 

önállóan tervezni, szervezni tanulási tevékenységét. 

A Budapesti Komplex SZC pedagógusai 2016-2017 folyamán ismerkedtek meg a 

Komplex Instrukciós Programmal a szakmai-módszertani megújulás jegyében. Hatvan 

órás tanfolyam keretében a centrum valamennyi pedagógusa elsajátította a program 

ismérveit. 

A Székesfehérvári SZC intézményei közül ugyanebben az évben 2 intézményben 

kezdték alkalmazni a KIP módszert és a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyrészt 

segíti a hátrányos helyzetű, a tanulásban akadályozott tanulók felzárkóztatását, a 

képességekben heterogén összetételű osztályokban az együttműködési szabályokra 

történő felkészítést, másrészt támogatja a tehetségek kibontakoztatását.   

A diákok teljesítményének mérése, regisztrálása és értékelése az oktató – nevelő 

munka állandó velejárója. Egyrészt a tanórákon és tanórán kívül nyújtott 

teljesítmények állandó elismerése és értékelése tartozik ide, másrészt az iskolai élet 

egy-egy szakaszának lezárását jelentő vizsgák. Informálja a tanulót tananyagban való 

előrehaladásáról. Az értékelés szerepe, hogy hiteles visszajelzést kapjon a tanuló a 

követelmény-teljesítmény megfeleléséről, a reális önértékelés, az önálló tanulási 

képesség és igény kialakítása. 

 

(5) Alkotó személy 

 

Feladatok: 

A szakembereknek nap, mint nap a gyakorlatban kell számot adniuk tudásukról. A 

termék elkészítésének tevékenységét viszont meg kell tervezni, kell bizonyos 

háttértudás, fontos a gépek ismerete és biztonságos üzemeltetése is, költségvetést kell 

készíteni a gazdasági tényezőkről, helyes kommunikációval népszerűsíteni a terméket, 

esetleg külföldön is.  

Az oktatás során mind az elméleti, mind a gyakorlati tantárgyak oktatásának 

megvannak a hagyományos és a modern pedagógiai módszerei. Ezek alkalmazása a 

tanulók képességeitől, tudásszintjétől, a tananyagban foglalt ismeretek jellegétől, a 

tanóra típusától, a felhasználható eszközöktől függ. 

 

Lehetőségek: 

 Korosztályi sajátosságok: Az ember, társas lény. Mindennapjainkat 

közösségekben éljük (család, iskolai osztályközösség, munkaközösségek, stb.). 

Másokkal való együttműködésnek vannak írott és íratlan szabályi, ezeket tanulni, 
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alkalmazni kell.  Ahhoz, hogy a közösségek jól működhessenek és az egyének 

sikeresek lehessenek, ezekhez a szabályokhoz alkalmazkodniuk kell. Az oktatás 

feladata erre felkészíteni a diákokat. Ehhez a feladathoz nyújtanak kiváló lehetőséget a 

konstruktivista oktatási módszerek. Ezen belül is a csoport módszerek. 

 Kommunikáció: Az oktatás, nevelés területén didaktikai cél a kommunikáció 

fejlesztése. Nem csak a tanulók kommunikációs képességét kell fejleszteni az oktatás 

során, hanem annak minőségét is. Szakképzés esetén a szakmai nyelv oktatásáról is 

beszélnünk kell. Az a diák, aki nem tud „szakmaiul” az a szakmai elméleti tantárgyak 

oktatásánál, de még gyakorlatból is lemarad, egy idő után nem érti a körülötte 

megfogalmazott tartalmakat, kudarcélményeket halmoz fel. Ez a jelenség gyakran 

megfigyelhető a szakképzésben. A digitális eszközök elterjedése számos jó 

tulajdonsága mellett hátrányokkal is jár, ami egyrészt az információ gyors áramlásából 

fakadhat, másrészt a mimika és a hangsúly nélküli írott szöveg értelmezéséből 

adódhat. Fontos pedagógia feladat a diákok felkészítése a világhálón történő 

eligazodásra, a fel-; és letöltött tartalmak kezelésére, a kommentek 

megfogalmazásának helyességére, a saját és mások személyiségi jogának tiszteletben 

tartására. Továbbá megtalálni a helyes egyensúlyt a virtuális- és a való világban töltött 

idő közt. 

 Társas kapcsolatok: Az oktatási folyamatok hagyományosan 

osztályközösségben zajlanak. Ebben a közösségben kell elhelyeznie magát a diáknak. 

Meg kell tanulnia a társas viselkedési és magatartási formák alkalmazását: az 

alkalmazkodást, társai tiszteletben tartását, a saját érdekei közlését, érvényre juttatását, 

a helyes kommunikációt. Ez a szocializálódási folyamat születésünk kezdete óta tart, 

elsősorban a család, és az oktatási intézmények felelősek érte, biztosítják a színteret 

hozzá, (óvoda, általános iskola, középiskolák, stb.…). Pszichológiai ismereteink 

szerint az egyes korosztályi csoportoknak más-más sajátosságokkal rendelkeznek. A 

középiskolai korosztály a személyiségváltozás szempontjából különösen jelentős 

változáson megy keresztül, az oktatása időszaka alatt, ez a kamaszkor. A gyerekkorból 

a felnőttkorba lép át a diák. Számos új helyzetben kell helytállnia, felelősséget 

vállalnia, ezekre az új szituációkra kell kreatívan viselkedésmintát találnia. S rendkívül 

nagy befolyással van mindeközben rá a korosztályi csoportja, a környezet, a 

környezeti hatás (barátai, osztálytársai). Nagy szerepe van a családnak, az iskolának a 

helyes értékrend közvetítésében. Minden tanuló számára a képességeinek megfelelő 

módon kell biztosítani a lehetőséget fejlődésre. A kreativitás fejlesztésének 

lehetőségében, a motiválás hatékonyabban megmutatkozhat, ez az együttes tényező 

növelheti a tanulási kedvet, sikerélményt okozhat.  

 Tehetséggondozás: Az emberek többsége szívesen foglalkozik azzal, amiben 

sikereket ér el. Kutatások bizonyítják, hogy a kreatív emberek sikeresebbek 

munkájukban, mint a többiek, így társadalmilag is felértékelődik ez a tulajdonság. A 

középiskolai oktatás során a kreatívipari szakmákban a képzés alapját jelenti, hogy a 

diákok a gyakorlati órákon és a tanórán kívüli iskolai programok keretében számos 

kreativitást igénylő feladatban találjanak kihívást. A modern pedagógiai irányzatok 

középpontjában a diák egyéni képességeinek fejlesztése áll. A pedagógus feladata 

felismerni a diákok egyéni tehetségét, s tovább fejleszteni azt a tanórán, vagy tanórai 
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kereteken kívül, külön órákon, szakkörökön, sportfoglalkozásokon, verseny 

felkészítéseken. Tanórán kívüli rendezvényeken, pályázatokon, szakmai és tanulmányi 

versenyeken érhetnek el sikereket a diákok. Múzeum látogatásokkor, gyárlátogatások 

kapcsán szerezhetnek új élményeket, s esetenként lehetőség nyílik külső szervezetek 

által biztosított szakirányú foglalkozásokon is részt venni. A tanórán kívüli szakmai 

tevékenységek szerepe rendkívül fontos az oktatásban. Nagymértékben ösztönözheti a 

diákok teljesítményét, szakmai elhivatottságát. Visszaigazolást adhat a megszerzett 

tudásról. Tanulásra ösztönöz. 

 Tanulmányi versenyek: A szakképzésben ismert versenyeken kívül (Szakma 

Sztár, ÁSZÉV) fontos lenne az ágazatban egyéb versenyek (területi, SZC-k közötti) 

megrendezése is, mert fejlesztik tanulók motivációs rendszerét, ami a kreativitás egyik 

fő mozgatója. Növelik a tanulók önbecsülését, az önbizalmát, cselekvésre, rendszerint 

kreativitásra ösztönzik őket. Erasmus program kapcsán akár nemzetközi versenyek, 

vagy projektek is megvalósíthatók. 

 Szakmai rendezvények/versenyek: A kreatív gondolkodás fejlesztésének az 

egyik legjobb módja. A szakmai versenyek kötetlenebbek, gyakran egy téma, vagy 

egy anyag köré csoportosulnak, többnyire egy tervből készül produktum. A tanulók 

kreativitása eredményeként divatbemutatók, kiállítások alkotásai készülhetnek. Amit 

látunk és tetszik, felkelti az érdeklődésünket, az rendszerint inspirál, gondolatokat 

ébreszt, a gondolatok cselekvésre ösztönöznek. A versenyek feladatai szakmáinkban, a 

diákok fantáziájából született megvalósított mű (egy ruha, egy textil, egy bőrtárgy…). 

A versenyekre történő felkészüléskor az iskolában a tanár személye által a 

segítségadás, a megerősítés is megvalósul, tanórai körülményektől mentes, kötetlen 

formában. Ilyenkor a diákok motivációja az adott feladat iránti elhivatottság miatt jó. 

Könnyűipari szakmák kapcsán ilyen rendezvények rendszerint divatbemutatók, 

kiállítások, rajzpályázatok, előadások, szakmai fórumok, gyárlátogatások, Erasmus + 

pályázatok. 

 

Ötletek 

(1) Rajz és kreatív előkészítő tanfolyam 

 

Az évente ismétlődő, minden télen 10 alkalmas rajzi felkészítő lehetőséget és alkalmat 

teremthet arra, hogy a 7-8 osztályos általános iskolástanulók megismerhessék a kreatív 

ágazatban rejlő lehetőségeket, és segíti a szakmai alkalmassági vizsgára való 

felékszülést. 

A tanulók heti egy alkalommal 3 órában az oktatók vezetésével fejleszthetik tudásukat, 

mely segít nekik a rajzi felvételiken való sikeres megmérettetésben. 

Az általános iskolai rajzórák keretében gyakran nincs lehetőségük a diákoknak a 

szakmai alkalmassági vizsgára történő felkészülésre, ezért a tanfolyam támogathatja 

mind a pályaorientációs tevékenységet, mind a felvételire való felkészülést. 

A tanfolyam fejleszti a vizuális gondolkodás- és látásmódot, a tervezői attitűdöt 

fejlesztő, játékos, kreatív feladatok segítenek a középiskolára való felkészülésben, a 
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szakmai portfólió összeállításában, a rajzi-festészeti gyakorlat elmélyülésében. A 

foglalkozások helyszíneként a DKA termek is bevonhatók. 

 

(2) Hálózatosodás 

 

A kreatív ágazatban oktató intézmények esetében jelenleg mind a tárgyi, mind a 

személyi feltételek csak részben adottak az ágazat általános ismereteinek oktatására. A 

szakmaspecifikus ismeretek esetében azon területekre megfelelőek az intézményi 

adottságok, amely szakmákat, szakképesítéseket az előző időszakban is oktatta az 

iskola. A kreatív ágazatban oktató iskolák szakmai hálózatának kialakítása lehetővé 

tenné, az oktatók szakmai közösségének kialakítását, az információk, tapasztalatok 

megosztását, disszeminálását. Támogatására kialakítható egy közös felület, 

létrehozható egy platform, amelyen az információk mindenki számára megoszthatók. 

A hálózatos működés amellett, hogy az oktatói együttműködést erősíti, elősegítheti az 

azonos a módszertan alkalmazását, amely biztosíthatja a kreatív technikumok azonos 

minőségben, azonos elvárások mentén történő munkavégzését. 

Azon intézmények esetében, ahol az ágazati alapoktás során a szakmaspecifikus 

ismeretek oktatása az intézményi adottságok miatt nehézségekbe ütközik, az 

együttműködés keretében az adott hiányterületre kidolgozott projekt keretében másik 

intézménnyel együttműködve, azt meglátogatva, ezen hiányosságokat részben, vagy 

egészben pótolni tudná.   

 

(3) Weblap – GYÍK 

Tudásmegosztásra alkalmas weblap létrehozása, fontos támogató felület lehetne, ahol 

megjelenhet a GYÍK és a hálózatosodott iskolák forgószínpad szerűen kezelnék. 

 

(4) Rotációs rendszerű képzés  

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy cél az ágazati alapozó képzés során, hogy a tanulók 

a kreatív ágazat lehető legszélesebb spektrumú ismereteivel rendelkezzenek, a későbbi 

szakirányú képzés széleskörű ismereteinek megalapozása szempontjából előnyös 

lenne a szakirányú képzésben való részvétel kialakítása együttműködési 

megállapodással már az ágazati alapozó képzés során is. A kreatív műhely tantárggyal 

összekapcsolva az ágazati alapképzés idején a szakmai gyakorlat alapjainak egy része 

vállalati környezetben lenne megvalósítható, így, a szakirányú képzésbe magasabb 

szakmai gyakorlattal léphetnének be a tanulók. 

A magyarországi gazdasági helyzetet tekintve a KKK-k felülreprezentáltsága adott, 

illetve a szakosodott jellege miatt a duális képzés keretében tanuló diákok sokszor 

csak egy szűk területet ismernek meg a szakképzési munkaszerződés keretei között.  

Javasolható annak gyakorlati rendszerét kialakítani, hogy a tanulók váltakozó 

rendszerben már az ágazati alapozó képzés során is minél több, a szakmában dolgozó 

vállalkozás tevékenységét ismerjék meg, pld. együttműködési megállapodás 
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keretében, vagy a gazdálkodó szervezetek projektekbe való bekapcsolásával, hogy 

minél szélesebb körű tapasztalatot szerezzenek a szakirányú képzés megkezdéséig. 

 

(5) Digitális Közösségi Alkotóműhely – DKA 

 

Az országban 50 ilyen műhely épült, ahol a MakerSpace néven ismertté vált 

mozgalom elemei is megjelennek. Minden digitális alkotóműhely más, minden 

esetben a helyi adottságokhoz igazodik mind a berendezése, mind a működtetése, de 

általánosságban elmondható, hogy modern digitláis eszközökkel felszereltek, amely 

eszközök jó használhatók a kreatív technikumok oktatása során is. A formatervezés, a 

lézervágás, a 3D nyomtatás, a programozható eszközök (pl. varrógépek, hímzőgépek) 

az elektronikai ismeretek ma már mind részei a kreatíviparnak, így ezek megismerése 

egy kreatív szakember számára kiemeleten fontos területek. 

A fent leírt technológiák ismerete a tanulók számára versenyelőnyt jelenthetnek más 

tanulókkal/munkavállalókkal szemben a munkaerőpiacon, ezért minden iskola a saját 

profiljához illeszkedő programot kialakítva, a tanulói megismerik ezen eszközöket, és 

kezelésüket is. 

  



21 
 

(6) Vállalati partnerekhez kapcsolódás  

 

A területi kereskedelmi és iparkamarák a duális képzésben oroszlánrészt vállalnak. A 

gazdálkodó szervezetek elsőkézből a gazdasági kamarák munkatársaitól, illetve 

ajánlásai alapján veszik fel sok esetben a kapcsolatot az iskolákkal. A kreatív ipari 

szakmák magas szuverenitású, egyéni kreativitást igénylő szakmák. Az érintett 

ágazatban jellemzően alacsonyabb létszámú vállalkozásokat találunk, mely 

vállalkozások a duális képzés keretében egyszerre kevés tanulót tudnak foglalkoztatni. 

A gazdasági kamarák felelőssége, hogy a szervezetükön belül működő kisipari és 

szolgáltató tagozatok a szakképzés szolgálatában, karöltve az oktatási intézményekkel 

a legmagasabb szintű vállalati partnerkapcsolatok biztosítsa. A kettő szervezet közötti 

szoros együttműködés alapjaiban határozhatja meg a duális képzés sikerességét, 

kiemelt jelentőséggel bír a tanulók szakmai fejlődésében és nem utolsó sorban a 

gazdasági kamarák kommunikációs erejének köszönhetően a szakma jövőjét is 

befolyásolhatja. A propaganda és a kommunikáció helyes megválasztása egy-egy 

iskola adott megyei pozícióját pozitív irányba változtathatja. 

A kreatív ágazatban is, mint több nemzetgazdasági ágban is az ipar nagyon komoly 

technológiát sorakoztat fel, mellyel a szakképzés rendszere nem minden esetben képes 

versenyezni, sem technológiában, sem anyaghasználatban. A vállalatok, a gazdasági 

kamarák és a szakképző intézmények közötti párbeszéd kialakítása az ipari szereplők 

és az iskolák számára egyaránt kulcsfontosságú. A vállalkozások számára a szakképző 

intézmények tanulói jelentik a jövő kulcsát. A modern kreatív ipari technológiákat 

alkalmazó vállalkozások számára az iskolákban lévő tanulók jelentik az utánpótlást, a 

jövő munkavállalóit, akik képesek váratlan helyzetek megoldására és a folyamatosan 

változó megrendelői igényekhez rugalmasan alkalmazkodni. 

 

(7) Ágazati képzőközpont kialakítása: 

 

Egyes területeken a tanulók foglalkoztatásának megoldására az ágazati 

képzőközpontok létrehozása lehet a megoldás, amely leveszi a mikro vállalkozások, 

KKV-k válláról az adminisztratív terheket és lehetővé teszi a tanulók rotációs 

rendszerben való foglalkoztatását. Az ÁKK a feltételek teljesítése esetén ágazati 

alapgyakorlati képzést is folytathat, így már az alapképzés idején is bekapcsolhatók a 

gazdasági szereplők az oktatásba. 

 

(8) Oktatói továbbképzések 

 

A kreatív ipari szakmákban különlegesen fontos az inspiratív környezet és a kreatív 

alkotói közösségekkel való együttműködés. 

A folyamatos szakmai fejlődés záloga lehet a partnerkapcsolatok kialakítása és a 

tudásmegosztás az országon belüli, illetve a Kárpát-medencei magyar hasonló profilú 

iskolákkal és alkotóműhelyekkel. Az itt megszerzett tapasztalatot és tudást az 

oktatóknak egymás közt is meg kell osztaniuk, hogy az országban érintett intézmények 
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oktatói kiválósága minél magasabb szintű legyen és kiegyenlítődjön. A magas 

kvalitású és modern tudású oktatók képesek lehetnek a saját intézményük állandó 

belső fejlődését elősegíteni. Az egyéni és intézményi szintű fejlődést elősegíthetik a 

testvériskolai kapcsolatok kialakításai, melyek lehetőséget biztosítanak a gyorsabb és 

mélyebb szintű együttműködésre a tudásmegosztáson át egészen a potenciális 

erőforrásmegosztásig, oktatási infrastruktúra közös használatáig. 

A szakmában oktató szakemberek számára a nemzetközi műhelyekkel való 

együttműködés a szakmai interregionális pozicionálásában segít, illetve az oktatók 

számára egészen új perspektívát jelent mind kreatív ipari szakmailag, és mind oktatás-

módszertanilag. Az ilyen jellegű workshopok és szakmai programok az oktatók 

szakmai tudását, kreativitását és oktatás-módszertani repertoárját szélesíthetik. Ezen a 

területen kiemelt hasznosságú az együttműködés a MOME-val, az általuk szervezett, 

vagy szakmailag támogatott képzések, workshopok, továbbképzések formájában. 

Szoros kapcsolatot kell kialakítani a MDDÜ-gel. Az MDDÜ által szervezett 

workshopokra, rendezvényekre, divatbemutatókra legyen lehetősége a kreatív 

technikumban tanuló diákoknak és oktatóknak. Biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a 

hazai designereket megismerhessék a tanulók. 

A megszerzett tudás megosztására és tapasztalatcserére kiváló lehetőséget 

biztosíthatnak a szakmai táborok, szakmódszertani, szakmai táborok oktatók, valamint 

a tanulók részére egyaránt. A tanulók számára a nyári táborok megfelelő 

helyszínválasztással az oktatók és a tanulók közötti szakmai szimbiózis, alkotói 

kreativitás, szakma iránti tisztelet és a belső motiváció kialakulását és a tanulók 

későbbi életpályáját jelentősen befolyásolhatja. 
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Projektek 

A szakképzés átalakításának egyik sarokpontja az oktatók a szemléletváltozásának 

szükségessége. Fontos eleme az a módszertani megújulás amelyet a projektalapú 

oktatás vár el az oktatóktól. 

„14. § (6) A szakképző intézmény szakmai programja tartalmazza a szakképző 

intézményben alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, ideértve a projektoktatást 

is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 

érdeklődésére, a tanulók és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a 

probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.” 

 

A kooperatív módszerek közül a projektmódszer a szakképzésben kiemelt 

jelentőségűvé vált, azzal, hogy az új szakmajegyzékben szereplő szakmákhoz 

kapcsolódó szakmai vizsga követelményeiben hangsúlyosan szerepel a projektfeladat 

elvégzése. A szakmai vizsga a KKK-ban két részből áll. Egyrészt számítógép 

alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (interaktív vizsgatevékenység), 

másrészt a projektfeladat megvalósításából. A projektfeladat az akkreditált 

vizsgaközpont által – a képzési és kimeneti követelményekre tekintettel – a vizsgázó 

gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott 

vizsgatevékenység, amelyet a szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell 

elkészíteni és szóban az adott szakma folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére 

is kiterjedően megvédeni. Projektfeladatként – a képzési és kimeneti 

követelményeknek megfelelően – gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek vagy 

vizsgamű, záródolgozat elkészítése vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása 

határozható meg (12/2020. kormányrendelet 260. §). 

 

A projektmódszer3 

- A tanulók érdeklődésére, az oktatók/gyakorlati oktatók és diákok közös 

tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek 

sorozataként szervezi meg. 

- A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy 

probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy 

megválaszolása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a 

feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan 

kapcsolódik. 

- A projekt ilyen értelmezésben nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, 

hanem a tanulók nevelésének, személyiségfejlődésének hatékony eszköze is 

egyúttal. 

- A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van, s a módszer 

megkülönböztető jegye a nagyfokú szabadság minden téren. A módszer 

                                                           
3 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-
0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/tananyag/JEGYZET-25-
2.6._Projekt_modszer_alkalmaz.scorml 
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lényege, hogy a tanulást indirekt módon biztosítja, és a cél mindig konkrét 

produktum. 

- A projekt tehát egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a 

megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi, vagyis a 

passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a diáknak lehetősége van 

saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak 

kialakítására. Ennek okán a módszer leginkább hasznosuló eleme, maga a 

munkafolyamat, a munka konkrét eredményei és végtermékei mellett. 

 

Ez a pedagógiai módszer az eredményt leírja, azonban az odavezető utat nem. Ez a 

szakképző intézményben dolgozó oktató kollégák feladata, a TEA szemléletű oktatás 

elveit figyelembe véve. 

Az ágazati alapoktatás projektjeinek kidolgozásakor fontos szempont, hogy a KKK 

által meghatározott deszkriptorokat a lehető legnagyobb mértékben lefedjék. 

 
 

 
 
4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Az ábrákat készítette Králik Tibor 
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Azon kompetenciák esetében, amelyeket nem lehet projektoktatás keretében (akár a 

duális partner bevonásával) elsajátítani, egyedi tantárgyak is kialakíthatók. 

 

A projektoktatás során megváltozik az oktató szerepe: 

 

- koordinál 

- tanácsot ad 

- partneri viszonyt alakít ki 

- munka szervezője 

- egyéni és csoportos módszereket alkalmaz 

- az egyéni vagy csoportmunkát az oktató rejtetten irányítja 

- az oktató az órán nem dominál, viszont ha szükséges, beavatkozik 

- pozitív visszajelzést ad 

- értékel  

 

A projektek lebonyolításának lépései 

 

o A téma meghatározása (Motiváló, érdekes, komplex): 

 

- Fontos a célok, pontos, mérhető, kézzel fogható meghatározása 

- Kapcsolódás meghatározása a KKK-val, PTT-vel, Szakmai programmal 

 

o A projektmunka tervezése: 

 

- Projekttervet kell készíteni! 

- Szakmai ütemterv (feladatterv) 

- Erőforrás terv 

- Költség terv 

- Beszerzési terv 

- Képzési terv 

- Feladat-lebontás 

- Kockázatok felmérése 

- Számonkérés rendje 

- Értékelés módja 

 

o A projekt végrehajtása: 

 

- Szervezés 

- Erőforrások elosztása 

- Mérföldkövek – ellenőrzés, visszajelzés, szükséges korrekciók 
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- Folyamatos kontroll – igazodás a tervhez 

• Tevékenység (Azt csinálják, amit kell?) 

• Produktum (Az készül, ami kell?) 

- Rendszeres kommunikáció 

• Az oktatók között 

• Az oktatók és a diákok között 

• A diákok között 

- Rendszeres jelentések 

• Folyamatos dokumentálás 

o Zárás: 

- Az eredmények bemutatása 

- Értékelés  

- Miért sikeres a projekt? 

• Tapasztalatok 

• Visszacsatolások 

- Dokumentáció lezárása 

 

Az alábbiakban egy példa látható, ahogyan a kreatívipari alágazat ágazati 

alapoktatásának projektjei felépíthetők. Természetesen ez egy lehetőség, minden 

intézménynek a saját intézményi adottságainak, az oktatott szakmáknak megfelelően 

szükséges kialakítani a projekteket. 

 

 

Projektek 

Sorszáma Megnevezése Leírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfólió alapú kreatív 

feladatmegoldás 

 

 

(minden specifikum megjelenik, de 

a hangsúly a porcelánon, kerámián 

van) 

 

Célok:  

 Az ágazat szakmáinak megismerése 

 A művészi gondolkodás elősegítése 

 Annak prezentációs lehetőségeinek megismerése 

Témakörök:  

 Bőrfeldolgozó-ipari termékek megismerése, 

csoportosítása, alapanyagai, gyártási folyamatai 

 Textilipari termékek megismerése, 

csoportosítása, alapanyagai, gyártási folyamatai 

 Ruhaipari termékek megismerése, csoportosítása, 

alapanyagai, gyártási folyamatai 

 Kerámiák megismerése, csoportosítása 

 alapanyagai, eszközei, gyártási folyamatai 

Kivitelezés:  

 Előadások, filmek, kiállítások megtekintése 

 Üzemlátogatás 

 Másik szakképzős iskolával közös 

projektfeladat/részfeladat 

 Látogatás Herendre: 

https://herend.com/latogatas-

herenden/informaciok 

 Ha az előző pont nem valósítható meg, akkor „B” 

https://herend.com/latogatas-herenden/informaciok
https://herend.com/latogatas-herenden/informaciok
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variációként az iskolába hívható szakember, aki 

megmutathatja az alapvető tudnivalókat a 

kerámiákról. 

 Egyszerű formák kialakítása kerámiából (tál, 

tányér..) 

 A feladat folyamatos dokumentálása 

 A munkafolyamatról dokumentáció készítése 

 Minden területről összfoglaló/montázs/bemutató 

készítése reflexióval, ami a portfolió részét 

képezi. 

Zárás:  

 Egyéni portfolió, amely bemutatja az ágazati 

alapképzés során megismert szakmákat és azok 

specifikumait 

A portfolió nem zárul le a projekt végén, hanem 

végighúzódik az ágazati alapképzés idején, és a további 

projektek anyagait is tartalmazza, így az alapozó képzés 

teljes ismeretanyagát felöleli.  

2. 

Az öltözködés története: 

kezdetektől az ókorig 

 

(hangsúly a bőrön) 

Célok:  

 Az öltözködés kezdeteinek megismerése, 

 A természetes szálasanyagokról (pamut, gyapjú, 

len stb) tanultak elmélyítése, ismeretek bővítése 

 Textíliák díszítési technikáinak elsajátítása. 

 Bőrök megismerése 

Témakörök:  

 Történelmi háttér áttekintése 

 Öltözködés kezdetei, alapanyagok az őskorban, 

az ókori Egyiptomban, a Római Birodalomban, 

az ókori Görögországban, és Kínában. 

 Természetes anyagok 

 A ruházati kiegészítők, ékszerek hagyományai, 

alapanyagai 

 A bőr megmunkálásának alapvető műveletei, 

díszítési technikái, eszközei, összeállítási 

technikák: festés, fonás, hímzés, szegecselés stb 

Kivitelezés:  

 Előadások, filmek, kiállítások megtekintése a 

korszakról, tájegységekről 

 Csoportmunkában a különböző területek 

feldolgozása az öltözékek, alapanyagok, 

kiegészítők, ékszerek alkalmazott technikák 

szempontjából internet és számítógép 

segítségével, az elkészült munkák prezentálása 

 Textíliák díszítése különféle díszítési technikák 

alkalmazásával, majd egyszerű termék készítése a 

díszített textíliából 

 Nemezelés, szövés, kötés technikáinak 

elsajátítása  

 Egyszerű bőrtermék készítése, díszítése 

 Egy konkrét termék létrehozása pl: ékszer, öv, 

egyszerű tasak/táska, párna, stb megalkotása a 

tanult díszítő 

Zárás:  

 Az elkészített termékről dokumentáció és 
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prezentáció készítése 

 

3.  

Az ipari forradalom 

 

(hangsúly a textilen) 

Célok:  

 A textilipar fejlődésének megismerése a céhek 

kialakulásától napjainkig 

 Hagyományos és korszerű technológiák 

megismerése (kézi munkától az automatákig) 

 Hagyományos és korszerű textil díszítési 

technikák kipróbálása 

Témakörök: 

 Ipari forradalom időszaka, vívmányai, 

hosszútávú hatásai 

 A modern technikák használatának előnyei 

napjainkban 

 A hagyományok értéke napjainkban 

 A tömegtermelés 

 Mesterséges szálasanyagok 

 Textikészítés 

 

Kivitelezés: 

 Látogatás az Iparművészeti Múzeumban esetleg 

múzeumpedagógiai foglalkozással 

 Múzeumlátogatások interaktív foglalkozásokkal: 

Iparművészeti Múzeum, Goldberger Textilipari 

Gyűjtemény, Szépművészeti Múzeum 

 Látogatás egy textilüzemben pl.: 

http://www.gyorikekfesto.hu/02_kekfest.html 

 Textilkészítés alapjainak elsajátítása 

 Textíliák díszítése különféle díszítési technikák 

alkalmazásával, majd egyszerű termék (párna, 

tasak, neszesszer, táska) készítése a díszített 

textíliából 

 Nemezelés, szövés, kötés technikáinak 

elsajátítása 

Zárás: 

 Az elkészített termékről dokumentáció és 

prezentáció készítése. 

 

Ez a projekt a textilkésztést járja körbe, és egy textília 

elkészítése a fő feladata. Ez készülhet szövéssel, kötéssel, 

nemezeléssel a lehetőségek figyelembe vételével. 

 

4. 
A divat története: híres 

divattervezők, divatházak 

Célok: 

 Híres divatházak történetének, munkásságának 

megismerése 

 A divattervezők munkái alapján saját 

ruhatervek készítése a következő 

projektfeladathoz 

Témakörök: 

 Divattörténet 

 A divat változásai a XX. században 

Kivitelezés:  

 Múzeumlátogatás (egybeköthető az előző 

projekt múzeumlátogatásaival) 

 Információgyűjtés divattervezők életéről, 

munkásságáról, prezentációkészítés 

csoportmunkában 

 Adott korszaknak megfelelő ruhatervek 

http://www.gyorikekfesto.hu/02_kekfest.html
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készítése (és öltözékek összeállítása, ha 

rendelkezésre áll az iskolában ilyen 

gyűjtemény) 

 Saját ruhaterv készítése az Öko 

modellversenyre, alapanyagok, technikák 

meghatározása. 

Zárás: 

 Prezentáció készítése a látottakról, saját 

ruhaterv bemutatása 

 

5. 

Alternatív anyagok 

felhasználása bőr-és textilipari 

termékek készítésekor 

Célok: 

 Környezeti nevelés 

 A fenntartható divat megteremtésének 

lehetőségeinek feltárása 

 Az ipar környezetszennyező hatásainak 

megismerése 

 Tanulók aktiválása a környezetünk védelmére 

 Szemét és hulladék közötti különbség 

felismerése 

Témakörök: 

 Környezettudatos életmód jelentősége, 

lehetőségei 

 A textil-, - bőr- és ruházati ipar 

környezetkárosító hatásai 

 Fantázia ruha/kiegészítő készítése hulladékból 

 Hulladékmentes ruhatervezés, szabás 

Kivitelezés: 

 A textilipar, a bőripar, fast fashion környezetre 

gyakorolt káros hatásai 

 A használt ruhák újragondolása, átalakítása, 

hasznosítása 

 Hulladékok új élete: újrahasznosítható 

hulladékokból fantázia-ruhák készítése 

szabadon választott technikákkal. A készítés 

menetének dokumentálása fotókkal, leírásokkal.  

Zárás:  

 Hulladékból készített ruhák bemutatása  

 A kiegészítők kiállítása az iskolában 

6. 

A projektek során, a tanulók 

által elkészített termékek 

kiállítása 

Célok:  

 rendezvény szervezés feladatainak megismerése 

 rendszerszemlélet kialakítása 

 tanulók aktivitásának fokozása a közösségi-

iskolai élet szervezésében 

 munkájuk menedzselése 

 Esztétikai igény kialakítása 

Témakörök:  

 Kiállítás tervezésének lépései, dokumentálása 

 Költségvetés készítése 

 Tárgyelhelyezés kivitelezésének lehetőségei 

 A kiállítás nyilvánossá tételének lehetőségei 

Kivitelezés:  

 Kiállítás helyszínének kiválasztása, a helyszín 

felmérése 

 Kiállítási anyag válogatása, előkészítése 
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 A termékek esztétikus elhelyezése 

 Fényképek készítése 

 Reklámanyag elkészítése 

Zárás:  

 Kiállítás zárása 
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5. Stratégia 4.0-hoz kapcsolódás:  

a. A bemutatott projektek és javaslatok a szakmai képzés fejlesztésének 

mindhárom pilléréhez kapcsolhatók: 

- Vonzó környezet: A kreatív iskolai környezet kialakítása szorosan 

kapcsolódik a korszerű ágazati tanműhelyek kialakításához. Ez jelent 

ugyan eszközfejlesztést is, azonban az iskolai terek kialakítása, azok 

igény szerinti mozgathatósága, átjárhatóságuk biztosítása, szükség 

szerint mobil berendezéssel való ellátásuk alkalmassá teszik őket a 

változatos pedagógiai módszerek alkalmazására, egyéni-, páros-, és 

csoport munkára, projekt feladatok elvégzésére, digitális prezentáció 

lehetőségére. Így a digitális oktatási tartalmak megjelenítése, használata 

is adott lehet.   

- Karrier lehetősége: A technikum befejezésekor a diákoknak 

versenyképes végzettséget, a gazdaság által elvárt tudást kapnak. A 

kreatívipar fellendülésével, bővülésével egyre nagyobb az igény a jól 

képzett szakemberekre. 

- Naprakész tudású oktatók: Az oktatók felkészítése az új ágazati 

feladatokra, a továbbképzések biztosítása, a hálózatosodásban rejlő 

tudásmagosztás eredményeként naprakész tudású szakemberek 

rugalmas feltételekkel taníthatnak az iskolákban. 

b.  3. beavatkozási pont: Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az informatika 

tantárgy helyett elsősorban a szakmai tantárgyak oktatása során kell 

megjelennie a digitalizációnak, amely a digitális eszközök, digitális 

tananyagok használatával megvalósul. A termelésben és szolgáltatásban 

alkalmazott legkorszerűbb megoldásokat, eszközöket és szoftvereket kell 

megismerni a diákoknak a tanulmányaik során, melyet többek között a duális 

partnerek bevonása tesz lehetővé.  

c. 11. beavatkozási pont: Ágazati Képzőközpontok kialakításának támogatása. Az 

ÁKK a feltételek teljesítése esetén ágazati alapgyakorlati képzést is folytathat. 

A speciális szakmai gyakorlati képzést költséghatékonyan képes végezni 8–12 

fős csoportban, felkészült szakember irányításával. Az eszközöket a 

szakképzési centrum és a résztvevő vállalkozások közösen biztosítják, így a 

vállalati kapcsolatok erősíthetők. 

d. 14. beavatkozási pont: Pályaorientációs tevékenység megújítása –az általános 

iskolai tanulóknak a középiskolába jelentkezés előtt jellemzően nem reális a 

pályaképük, nem ismerik a szakmákat ezért több élményalapú pályaorientációs 

programra van szükség. A pályaválasztási nagyrendezvények helyett 

elsősorban az egyes szakterületek/szakmák kipróbálására alkalmas 

élményalapú pályatanácsadást kell erősíteni a következő időszakban. Az 

ember – pálya megfeleltetés elengedhetetlen feltétele, hogy a tanulók tisztában 

legyenek a lehetőségeikkel és az adottságaikkal, s ezt a rajz és kreatív 

előkészítő tanfolyamok, felkészítő foglalkozások nagymértékben segíthetik, 

melyek a DKA termek bevonásával is megvalósíthatók. 
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e. 30. beavatkozási pont: Az innováció beépítése a középfokú képzésbe a 

felsőoktatás támogatásával. „A technológiaváltás, az automatizáció korunk 

legnagyobb kihívása, melyre egyedül a versenyképesség erősítése, és annak 

alapfeltételeként az innováció képes választ adni. Az innovációk egy jelentős 

része a felsőoktatásban születik, illetve az annak közvetítője. Ezek az 

innovációk azonban gyakran nem jutnak el a középiskolai szinthez. Az 

egyetemi oktatóknak és a középiskolai oktatóknak szorosabban kell 

együttműködnie, tapasztalatot cserélnie, erre a vonatkozó személyes és online 

fórumokat meg kell teremteni” Az előzőekben vázolt oktatói továbbképzések a 

MOME támogatásával ezen célok megvalósulását támogatják. 

 

6. További fejlesztési javaslatok: 

 

Hosszabb távú fejlesztési javaslatként megfogalmazódott az az igény, hogy az ágazati 

alapvizsga szakmaspecifikus megfeleltetése a portfolión keresztül tudjon 

megvalósulni. Ennek érdekében az ágazati alapoktatásban és a későbbi szakirányú 

képzés során készült portfolió az adott képzési szakaszt záró vizsgába épülne be. A 

portfolió az ágazati alapvizsga új vizsgarészeként jelenhetne meg, amely a fentiekben 

javasolt „Portfólió alapú kreatív feladatmegoldás” projektre épülne. Indoklása a vizsga 

szakmaspecifikus feladatmegoldásának nehézségeiből adódik. 

 

Egy lehetséges megoldás: 
 

Az ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése.  

 

Írásbeli vizsga  

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Művészettörténeti alapismeretek és munkahelyi 

egészség és biztonság  

 

A vizsgatevékenység leírása:  

 

Szakmai teszt: 20 feleletválasztós tesztkérdés a két témakörben együttesen  

a) művészettörténeti alapismeretek témakörben  

b) munkahelyi egészség és biztonság témakörben  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
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A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével 

történik.  

 

a) Művészettörténeti alapismeretek:  

● nagy stíluskorszakok időbeli elhelyezése  

● művészettörténeti korszakok társadalmi, kultúrtörténeti hátterének ismerete  

● korszakok, irányzatok stílusjegyeinek ismerete  

● egy-egy korszak jelentős alkotóinak, műalkotásainak megnevezése  

● a képző- és iparművészet kifejezőeszközeinek ismerete  

● szakszerű fogalomhasználat, szakkifejezések alkalmazása  

 

b) Munkahelyi egészség és biztonság:  

● egészségbiztonsági szabályok ismerete, megértése  

● munkahelyi szabályokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete  

● környezetvédelmi és hulladékhasznosítási alapfogalmak ismerete  

 

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte.  

 

Gyakorlati vizsga  

 

A) Feladattípus 

 

A vizsgatevékenység leírása:  

 

Portfólió készítése: Az ágazati alapképzés során az ágazatba tartozó szakmákra jellemző 

egyszerű termékek készítése műszaki dokumentációval. 4 témakörben (bőr, textil, ruha, 

porcelán) kell elkészülnie a portfóliónak, ami témakörönként minimum 2, maximum 4 

oldalas dokumentum lehet a szakoktató/szaktanár által hitelesítve.  

 

Tartalma: 

- Elkészült termék fotója 

- Készítésének rövid leírása (esetleg fázisfotókkal) 

- Felhasznált alapanyagok, kellékek megnevezése 

- Alkalmazott szerszámok, eszközök megnevezése (esetleg fotókkal illusztrálva) 

 

Formája:  

A portfóliót rendezett formában, számítógéppel elkészítve, kinyomtatva mappában kell 

leadni legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 15 nappal. A portfóliót a vizsgabizottság 

értékeli. 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A portfólió átfogó képet adjon: 

- a vizsgázó ágazati alapképzés során végzett munkájáról, 
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- a kivitelezés esztétikumáról 

- a szakkifejezések szakszerű használatáról 

- A dokumentált határidők betartásáról. 

 

B) Feladattípus:  

 

A vizsgatevékenység leírása:  

 

 

Kollázs készítése számítógépes programmal: szabadon választott számítógépes 

programmal egy oldalas, véletlenszerűen választott tételnek megfelelő témájú képkollázs 

készítése az ágazat minden szakmájának megjelenítésével minimum 6, maximum 10 fotó 

felhasználásával a vizsgaszervező által biztosított fotókészletből. A kollázs mentése a 

vizsgaszervező által megadottak szerint. 

 

Tartalma: 

- a feladatkiírásnak megfelelő képek dekoratív formában elhelyezve, megformázva 

- az ágazat szakmáinak megjelenítése 

- a képekkel stílusban, színben harmonizáló háttér  

 

Formája: 

- PDF vagy JPEG formátumban elmentve a számítógép meghatározott mappájába  

- A dokumentum nevében a tanuló neve szerepeljen 

 

A vizsgához szükséges segédanyag, amelyet a vizsgaszervező biztosít: 

- Digitális fotókészlet, amelyből a vizsgázó kiválasztja a feladatkiírásnak megfelelő 

fotókat.  

- A megadott témakörhöz tartozó digitális képanyag, amelynek terjedelme legalább 

a felhasználandó képek háromszorosa, tartalma legalább kétharmad részben eltér a 

megadott témakörtől. 

 

A vizsgaproduktum elkészítése számítógépes teremben történik a vizsgabizottság 

jelenlétében. Az elkészített feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott 

mappába, a feladatban meghatározott néven. A vizsgázó a vizsgaproduktumot a 

vizsgabizottságnak bemutatja.  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- a feladatkiírásnak megfelelő képek kiválasztása 

- a képek dekoratív elhelyezése a dokumentumban 

- az ágazat minden szakmájára jellemző képek megjelenítése (bőr, textil, ruha, 

porcelán) 

- esztétikus kivitelezés 

- kreativitás, önállóság, hatékonyság, igényesség 

- tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása 

- előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás  
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A) Feladattípus: Portfólió elkészítése az ágazati alapoktatás teljes ideje alatt 

B) Feladattípus: Kollázs készítése:120 perc. 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati vizsgán belül: 80 % 

A) Feladattípus: 50 % 

B) Feladattípus: 50 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 
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Felhasznált irodalom 

 

A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a 

szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira – Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (2019.) 

Tájékoztatás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról – Pölöskei Gáborné 

helyettes államtitkár (2020. március)  

Declan Kennedy: Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. 

Gyakorlati útmutató - https://docplayer.hu/1970817-Tanulasi-eredmenyek-

megfogalmazasa-es-azok-hasznalata-gyakorlati-utmutato.html (Utolsó letöltés 2021. 06. 

03.) 

Farkas Éva: Mérés-értékelés kézikönyv - Tanulási eredmények mérése és értékelése a 

szakképzési mobilitási gyakorlatokban, Tempus Közalapítvány, Budapest, 2017. 

Farkas Éva: Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési 

szektor számára, Oktatási Hivatal, Budapest, 2017 

Útmutató a szakmai program készítéséhez. Tanulási Eredmény Alapú oktatás 

megszervezése a szakképzésben (2020. 06. 30.) 

Gályász Anett: A kreatív ipar mérésének és elemzésének módszertani problémái 

Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi és 

Vidékfejlesztési Kar Vezetés - és Szervezéstudományi Intézet (Utolsó letöltés: 2021. 

05.27) 

Tanulási eredmény alapú megközelítés a képzésfejlesztésben – Online műhelymunka - 

https://tka.hu/docs/palyazatok/tea_kepzesfejlesztes_1_nap_210318_pmk_fE.pdf 

(Utolsó letöltés: 2021. 06. 03.) 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/tananyag/JEGYZET-25-

2.6._Projekt_modszer_alkalmaz.scorml (Utolsó letöltés: 2021. 06. 03.) 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:szakkepzes-40-

strategia&catid=10:hirek&Itemid=166 (Utolsó letöltés: 2021. 05. 24.) 

  

https://docplayer.hu/1970817-Tanulasi-eredmenyek-megfogalmazasa-es-azok-hasznalata-gyakorlati-utmutato.html
https://docplayer.hu/1970817-Tanulasi-eredmenyek-megfogalmazasa-es-azok-hasznalata-gyakorlati-utmutato.html
https://tka.hu/docs/palyazatok/tea_kepzesfejlesztes_1_nap_210318_pmk_fE.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/tananyag/JEGYZET-25-2.6._Projekt_modszer_alkalmaz.scorml
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/tananyag/JEGYZET-25-2.6._Projekt_modszer_alkalmaz.scorml
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/tananyag/JEGYZET-25-2.6._Projekt_modszer_alkalmaz.scorml
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:szakkepzes-40-strategia&catid=10:hirek&Itemid=166
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:szakkepzes-40-strategia&catid=10:hirek&Itemid=166
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Melléklet 

Kreatív ágazat alapozó oktatás – projektösszesítő sablon/minta 
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1.         … óra  
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Kivitelezendő tevékenységek 
és tanulási területek 

(projektek) kapcsolódása 
Projektoktatásban elsajátításra kerülő tanulási területek (sorszám, megnevezés, összes óraszám) 

      Tanulási  
      terület  
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… óra … óra … óra … óra … óra … óra       
Használja a számítógép 
szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő programjait 

            

Vektorgrafikus képalkotó 
programokat használ 

            

Digitális prezentációt készít             
Bemutatja/előadja a prezentációt             
Információt gyűjt az internetről             
Információt gyűjt szakkönyvekből             
Szabadkézi rajzot készít             
Színkompozíciós feladatot készít             
Műszaki rajzot, metszetrajzot 
készít 

            

Kiválasztja az adott termék 
elkészítéséhez szükséges alap-, 
segéd-, és kellékanyagokat 

            

Ismeri az öltözékeket alkotó 
ruhadarabokat, kreatívan 
kombinálja azokat 

            

Szakszerűen használja a 
különböző mérő- és 
rajzeszközöket 

            

Ismeri az SI-mértékrendszert, a 
mértékegységek átváltását 

            

Szakszerűen és biztonságosan 
használja a szabás- varrás 
eszközeit, berendezéseit, 
karbantartja azokat 

            

Kiválasztja az adott termék 
elkészítéséhez szükséges 
kéziszerszámokat, gépeket, 
berendezéseket 

            

Meghatározza adott termék 
alkatrészeit, kellékeit, 
készítésének műveleti sorrendjét 

            

Ismeri a felhasznált anyagok és 
kellékek környezetre gyakorolt 
hatását, újrahasznosítási 
lehetőségeit 

            

Alkalmazza a gyártási 
alapműveleteket 

            

Értelmezi a műszaki 
dokumentáció előírásait, 
alkalmazza azokat 

            

Műszaki dokumentációt készít             
Ismeri a művészettörténet nagy 
korszakait 

            

Ismeri a természetes 
szálasanyagok jellemzőit, 
felhasználási területeit 

            

Ismeri a mesterséges 
szálasanyagok jellemzőt, 
felhasználási területét 

            

Ismeri a munkahelyek 
kialakításának alapvető 
szabályait 

            

Ismeri a tűzmegelőzési, 
tűzvédelmi, biztonságvédelmi 
előírásokat 

            

Ismeri a környezetvédelmi 
előírásokat, a 
hulladékhasznosítás szabályait 

            

Megfelelő mozgáskultúrával             
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rendelkezik 

…             
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Tanulási terület szakmai-módszertani tervezése 

Szakképesítés: Kreatívipari ágazat: Divat-, jelmez-, és díszlettervező, Könnyűipari technikus,  

Képzési szint: Kreatív ipari ágazati alapozó oktatás 

Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Órakeret: … óra 

 
Cél 

 

 A textilipar fejlődésének megismerése a céhek kialakulásától napjainkig 

 Mesterséges szálasanyagok megjelenése, elterjedése 

 Hagyományos és korszerű technológiák megismerése (kézi munkától az automatákig)  

 Hagyományos és korszerű textil díszítési technikák kipróbálása 

 Saját ötlet alapján díszített egyszerű termék készítése varrógéppel 

 

Eleméleti alapozás (óra):  

 A történelmi háttér áttekintése (céhektől napjainkig) 

 Textilipar fejlődése a műszálak megjelenésétől napjainkig 

 Uniformizálás, tömegtermelés megjelenése 

 Textíliák díszítési lehetőségei 

 Egyszerű varrástípusok 

 Varrógépek, vasalók munkavédelmi előírásai 

 

Gyakorlati megvalósítás (óra): gyakorlati feladatmegoldás egyéni- és csoportmunkával 

 Múzeumlátogatások interaktív foglalkozásokkal: Iparművészeti Múzeum, Goldberger Textilipari Gyűjtemény, Szépművészeti Múzeum 

 Különböző textíliák készítése nemezelés, szövés, kötés, horgolás technikáival 

 Textildíszítési technikák megismerése: hímzések, textilfestés 

 A díszített textíliákból egyszerű termék készítése, pl. díszpárna, tasak, táska stb. 

 

 

Elsajátítandó tartalmak 

 

 Történelmi korszak 

 Mesterséges szálasanyagok 

 Alap-és levezetett kötések 

 Nemszőtt textíliák 

 A varrás kézi és gépi eszközei 
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 Jelölő- és mérőeszközök 

 Gépi varrástípusok- díszítési módok 

 

Kapcsolódás a közismereti tantárgyakhoz 

 Magyar nyelv és irodalom: 

 

 Írott és hallott szövegértés  

 Információk feldolgozása, értelmezése 

 Személyes kommunikáció 

 Lényegkiemelés 

 

Matematika: 

 

 Alapvető matematika műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

 Mértékegységek, átváltások 

 Terület-, és kerületszámítás 

 Egyszerű mértani formák szerkesztése: négyzet, téglalap stb. 

 

Idegen nyelv: 

 

 Idegen nyelvű internetes információk feldolgozása 

 Divatiparban használatos szakkifejezések 

 Történelmi, hagyományos ruhadarabok ismerete 

 

Történelem: 

 

 Történelmi korszak: 1769-1850 

 Az ipari forradalom vívmányai  

 Textilipar, ruhaipar fejlődése, gépei 

 
 
 
 
 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy: 

 

 A földrajzi elhelyezkedés hatása az öltözködésre 

 

Testnevelés: 

 

 Állóképesség 

 Egészséges életmód 

 

 

Osztályfőnöki: 

 

 Munkakultúra, munkamorál 

 Közösségalakítás 

 Csoportmunka szabályai 

 

Digitális kultúra: 

 

 Szövegszerkesztő szoftver 

 Táblázatkezelő szoftver 

 Prezentáció-készítő szoftver 

 Rajzoló program 

 Internetes keresőprogramok 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek: 

 

 Anyagköltség meghatározása 

 Költségtervezés 
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Kreatív ipari ágazati 

alapképzés 

Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Projekt sorszáma, megnevezése: 3.1. – Készíts egyedi bevásárló zsákot! 

Oktatói projektelőrehaladási segédlet Időtartam: 14 óra 

 
A feladat 

 

 Díszpárna készítése egyedi díszítésű alapanyagból. 

 Alapanyag kiválasztása, díszítés megtervezése hímzés, textilfestés, rajzolás, transzfer-, vagy  

decoupage technológiák, vagy ezek kombinációjának alkalmazásával. 

 Műszaki dokumentáció és prezentáció készítése. 

 A tanulók oktató által irányított önálló munkája. 

 Az elkészült termékek értékelése tanulócsoportban történik. Megadott szempontok alapján,  

név megjelölése nélkül értékelik a tanulók az elkészített munkadarabokat. 

 

 

  

A cél leírása 

 

A megismert technikák alkalmazásával egyedi termék készítése. A tervezés során a tanuló szabadon engedheti fantáziáját, saját ízlése szerint készítheti el a munkadarabot, ez fejleszti 

kreativitását, gondolkodásra ösztönzi, motiválja. Munkája során a tanuló megismeri és betartja a termék minőségére vonatkozó előírásokat, betartja a munkavédelmi előírásokat.   

A munkafolyamatokat fotókkal dokumentálja, majd ezek felhasználásával készíti el a dokumentációt, és a prezentációt. 

Szakmai-módszertani irányelvek 

 

 A legkönnyebben elsajátítható varrástípusok alkalmazása és az egyedi dekoráció gyorsan juttatja sikerélményhez a tanulókat, önbizalmat ad nekik és motiválja őket, fejleszti esztétikai 

érzéküket, igényességüket saját munkájuk iránt. 
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 Kialakul az egyszerű varrástípusok és a varrógép készségszintű alkalmazása/használata. Megalapozza az összetettebb varrástípusok, kislakatrészek elsajátításának lehetőségét. 

 Műszaki dokumentáció készítése során felhasználjak/alkalmazzák elméleti ismereteiket. 

 Hibák felismerése, javítása. 

 A társak munkájának értékelése szélesebb látókör kialakítását eredményezi, fejleszti hibafelismerő készségüket, esztétikai érzéküket. Megvitathatják a hibák esetleges okait, javításuknak 

különböző lehetőségeit 

 A visszajelzéseket, kritikákat könnyebben elfogadják a kortársaktól a tanulók, mint oktatójuktól. 

 Fontos a szabályokat megbeszélni előre: csak építő jellegű kritikát fogalmazhatnak meg a társaik munkájáról a tanulók, nem sérthetik meg egymást, és nem vehetik sértésnek a 

megfogalmazott véleményeket. 

 

Források 

 

Internet- Pinterest - Tankönyvek 

                   

 

Tananyagok, segédanyagok 

 Oktatói projektelőrehaladási segédlet 

 Tanulói feladatleírás  

 Műszaki dokumentáció 

 Mintadarab 

 Fotók 
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Divatszabó  

szakképesítés  

9. évfolyam 

Név:  Osztály: Dátum: 

Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Projekt sorszáma, megnevezése: 3.1. Készíts egyedi bevásárló zsákot! 

Tanulói feladatleírás  Időtartam: 14 óra 

 

 

A feladat 

 

 Használj a környezet védelmének érdekében nylonzacskó helyett többször használható bevásárló zsákot! 

 Tervezd meg a saját, egyedi bevásárló zsákodat és készítsd el a rendelkezésedre álló alapanyagokból! 

 A munkafolyamatot fotókkal dokumentáld, majd készítsd el a műszaki leírását számítógépes szövegszerkesztő 

programmal! 

 Készíts prezentációt a munkafolyamatokról számítógépes prezentáció-készítő program alkalmazásával! 

 

 

 

Minőségi követelmények 

 

 A rendeltetési céljának feleljen meg a késztermék. 

 A zsáknak többször használhatónak és moshatónak kell lennie. 

 A zsák kész mérete: 25 cmx 35 cm 

 A díszítést úgy kell elhelyezni az alapanyagon, hogy a készterméken megfelelő legyen az elhelyezkedése 

 A díszítésnek harmonizálnia kell az alapanyag és a zsinór színével. 

 A varrás minőségi követelményeinek feleljen meg: a varratok egyenesek, a varrásszélességek egyenletesek 

legyenek. 

 

Műveleti sorrend 

 

 Válaszd ki az alapanyagot, a kellékeket! 
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 Válassz díszítési technikát! 

 Tervezd meg a díszítést! 

 Készítsd el a terv alapján a díszítést! 

 Tervezd meg a műveleti sorrendet a mintadarab/műszaki dokumentáció alapján! 

 Készítsd el a zsákot! A részfolyamatokat fotókkal dokumentáld! 

 Készítsd el a zsák műszaki dokumentációját a fotók és a műveleti sorrend felhasználásával! 

 Készíts prezentációt, és mutasd be a munkádat! 

 

Dokumentáció tartalma 

 

 A szükséges alapanyagok, kellékek 

 A zsák kész mérete 

 Díszítési technika és eszközei 

 Zsák készítés műveleti sorrendje fotókkal szemléltetve 

 Az elkészített munkadarabról készített fotó 

 Gyártmányrajz és külalakleírás 

 Metszetrajzok 

 Alkalmazott gépek, berendezések 

 A varrások alaki- és méretjellemzői 

 Minőségi követelmények 

 

Prezentáció felépítése 

 Cím 

 Problémafelvetés- feladat meghatározása 

 Alapanyagok, kellékek 

 Szükséges eszközök, gépek 

 Munkafolyamat 

 Késztermék 

A prezentáció szemléletes legyen, kevés írott szöveget tartalmazzon, az információkat fotók által közvetítse. 
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Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Projekt sorszáma, megnevezése: 3.1. Készíts egyedi bevásárló zsákot! 

Checklista 

Órakeret: 14 óra 

 

A projektoktatás 

fázisai 
Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Teljesült 

() 

Elemzés 

A feladatleírásban szereplő általános 

információk értelmezése, szövegértési 

kompetenciák segítségével a műszaki 

információk kiszűrése 

Köznyelvi szöveg átfordítása 

szaknyelvre 

Aktív részvétel a feladat értelmezésében. 

Tanulói kérdések feltétele, tanulói 

feladatleírás kiegészítése 

megjegyzésekkel. 

Oktatói instrukció alapján 

frontális osztálymunka  

Tervezés 
A projekt megvalósításához szükséges 

alapanyagok, kellékek, eszközök ismerete 

Különböző díszítési technikák 

Mesterséges szálasanyagok 

tulajdonságai 

Kézi és gépi varróeszközök, gépek, 

berendezések 

Egyedi elképzelések kifejezése, 

megvalósítása 

Előírások betartása 

Önálló munkavégzés  

Megvalósítás 

 

Munkavédelmi szabályok ismerete és 

betartása 

Kézi varróeszközök, varrógép és 

vasalóberendezés biztonságos kezelése. 

Műveleti sorrend értelmezése, betartása 

 

Iskolai tanműhely használatának 

előírásai 

Egyéni védőeszközök használatának 

szabályai 

Egyszerű varrástípusok készítésének 

technológiája 

Különböző díszítési technikák 

ismerete: kézi hímzés, textilfestés, 

rajzolás, transzfer-, és decoupage-

technikák 

Kreativitás 

Egyedi elképzelések megvalósítása 

Önálló munkavégzés 

Szabálykövetés 

Előírások betartása 

Precíz munkavégzés 

Alkalmazkodó képesség 

Információk felhasználása 

Önálló munkavégzés 

mintadarab/műszaki 

dokumentáció alapján 
 

Folyamatba 

épített ellenőrzés 

Az oktató által végzett ellenőrzések alapján 

szükséges korrekciók elvégzése az 

eredményes továbbhaladás érdekében 

 

Gyártásközi és a késztermék 

minőségi követelményei 

Önellenőrzés 

Hibák felismerése, javítása 
Önálló munkavégzés   

Dokumentálás és 

prezentáció 

Munkafázisok képi, rajzi és szöveges 

dokumentálása 

Műszaki dokumentáció formai, 

tartalmi követelményei 

A projektfolyamat során keletkező 

termékportfólió elhelyezése a tanulói 

mappába 

Kritikai szemlélet 

Szakmai dokumentáció 

strukturált vezetése  

Prezentáció a tanulói csoport 

előtt 

 

Értékelés 

Tanulói önértékelés az oktató által felállított 

minőségi kritériumok alapján  

Oktatói értékelés és minősítés érdemjeggyel 

Értékelési kritériumok  

Minőségi előírások 

 Felelősségvállalás 

Objektivitás 

Tolerancia 

Oktatói instrukció alapján 

önállóan  
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Kreatív ipari ágazati 

alapképzés 

Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Projekt sorszáma, megnevezése: 3.2. – Készíts szövőkeret segítségével terítőt! 

Oktatói projektelőrehaladási segédlet Időtartam: 7 óra 

 
A feladat 

 Terítő készítése szövőkereten. 

 Terítő megtervezése, fonalak kiválasztása. 

 Terítő elkészítése. 

 Műszaki dokumentáció és prezentáció készítése. 

 A tanulók oktató által irányított önálló munkája. 

 Az elkészült termékek értékelése tanulócsoportban történik. Megadott szempontok alapján, név megjelölése nélkül értékelik a tanulók az elkészített munkadarabokat. 

  

A cél leírása 

 A textília készítése közben a tanulók tanulják meg az alapkötések fajtáit, tulajdonságait. A szabad színválasztás motiválja a tanulókat, beleviheti egyéniségét, ízlését a készülő termékbe. 

Munkája során a tanuló megismeri és betartja a termék minőségére vonatkozó előírásokat, betartja a munkavédelmi előírásokat.   

 A munkafolyamatokat fotókkal dokumentálja, majd ezek felhasználásával készíti el a dokumentációt, és a prezentációt. 



49 
 

Szakmai-módszertani irányelvek 

 A szövőkeret használata könnyen megtanulható, gyorsan vezet sikerélményhez. Használata közben megtanulja a szövetek felépítését, a fonalrendszerek különféle kapcsolódási módját. 

 A feladat fejleszti a tanulók számos készségét: pl. kézügyesség, szem-kéz koordináció, esztétikai érzék, kombinációs készség. 

 Műszaki dokumentáció készítése során felhasználjak/alkalmazzák elméleti ismereteiket. 

 Hibák felismerése, javítása. 

 A társak munkájának értékelése szélesebb látókör kialakítását eredményezi, fejleszti hibafelismerő készségüket, esztétikai érzéküket. Megvitathatják a hibák esetleges okait, javításuknak 

különböző lehetőségeit 

 A visszajelzéseket, kritikákat könnyebben elfogadják a kortársaktól a tanulók, mint oktatójuktól. 

 Fontos a szabályokat megbeszélni előre: csak építő jellegű kritikát fogalmazhatnak meg a társaik munkájáról a tanulók, nem sérthetik meg egymást, és nem vehetik sértésnek a 

megfogalmazott véleményeket. 

 

Források 

Internet- Pinterest - Tankönyvek 

                                                   

 

Tananyagok, segédanyagok 

 Oktatói projektelőrehaladási segédlet 

 Tanulói feladatleírás  

 Műszaki dokumentáció 

 Mintadarab 

 Fotók 
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Divatszabó  

szakképesítés  

9. évfolyam 

Név:  Osztály: Dátum: 

Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Projekt sorszáma, megnevezése: 3.2. Készíts szövőkeret segítségével terítőt! 

Tanulói feladatleírás  Időtartam: 7 óra 

 

 

A feladat 

 Tedd egyedivé, barátságosabbá szobádat, készíts terítőt szövőkeret segítségével! 

 Válaszd ki a rendelkezésedre álló fonalakból a szobád színeihez illőket, és tervezd meg a terítő mintáját! 

 A munkafolyamatot fotókkal dokumentáld, majd készítsd el a műszaki leírását számítógépes szövegszerkesztő 

programmal! 

 Készíts prezentációt a munkafolyamatokról számítógépes prezentáció-készítő program alkalmazásával! 

 

 

 

Minőségi követelmények 

 Esztétikus legyen 

 A választott színek harmonizáljanak egymással! 

 A készítés során vedd figyelembe a szövés szabályait! 

 Tartsd be a munkavédelmi előírásokat! 

 

Műveleti sorrend 

 Fonalak kiválasztása 

 A munkadarab szélességének meghatározása, felvetőfonalak elhelyezése 

 Fonal tekerése a vetélőre 

 Kötésminta meghatározása 

 Terítő elkészítése. A részfolyamatokat fotókkal dokumentáld! 
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 Készítsd el a műszaki dokumentációt a fotók és a műveleti sorrend felhasználásával! 

Dokumentáció tartalma 

 A szükséges alapanyagok, kellékek 

 Terítő rajza 

 Szükséges eszközök megnevezése 

 Műveleti sorrend meghatározása 

 Az elkészült munkadarabról készített fotó 

 Minőségi követelmények 

 

 



52 
 

Tanulási terület sorszáma, megnevezése: 3. Az ipari forradalom 

Projekt sorszáma, megnevezése: 3.2. Készíts szövőkeret segítségével terítőt! 

Checklista 

Órakeret: 7 óra 

 

A projektoktatás 

fázisai 
Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, attitűdök Önállóság és felelősség mértéke 

Teljesült 

() 

Elemzés 

A feladatleírásban szereplő általános információk 

értelmezése, szövegértési kompetenciák 

segítségével a műszaki információk kiszűrése 

Köznyelvi szöveg 

átfordítása szaknyelvre 

Aktív részvétel a feladat értelmezésében. 

Tanulói kérdések feltétele, tanulói feladatleírás 

kiegészítése megjegyzésekkel. 

Oktatói instrukció alapján 

frontális osztálymunka  

Tervezés 
A projekt megvalósításához szükséges 

alapanyagok, kellékek, eszközök ismerete 

Színek harmóniája, 

színkör 

Alapkötések 

Egyedi elképzelések kifejezése, megvalósítása 

Előírások betartása 
Önálló munkavégzés  

Megvalósítás 

 

Munkavédelmi szabályok ismerete és betartása 

Szövőkeret szakszerű, biztonságos használata. 

Műveleti sorrend értelmezése, betartása 

 

Iskolai tanműhely 

használatának előírásai 

Egyéni védőeszközök 

használatának szabályai 

Szövőkeret alkalmazása 

Kreativitás 

Egyedi elképzelések megvalósítása 

Önálló munkavégzés 

Szabálykövetés 

Előírások betartása 

Precíz munkavégzés 

Alkalmazkodó képesség 

Információk felhasználása 

Önálló munkavégzés 

mintadarab/műszaki 

dokumentáció alapján 
 

Folyamatba épített 

ellenőrzés 

Az oktató által végzett ellenőrzések alapján 

szükséges korrekciók elvégzése az eredményes 

továbbhaladás érdekében 

 

Gyártásközi és a 

késztermék minőségi 

követelményei 

Önellenőrzés 

Hibák felismerése, javítása 
Önálló munkavégzés   

Dokumentálás  
Munkafázisok képi, rajzi és szöveges 

dokumentálása 

Műszaki dokumentáció 

formai, tartalmi 

követelményei 

A projektfolyamat során keletkező 

termékportfólió elhelyezése a tanulói mappába 

Kritikai szemlélet 

Szakmai dokumentáció 

strukturált vezetése  

 
 

Értékelés 

Tanulói önértékelés az oktató által felállított 

minőségi kritériumok alapján  

Oktatói értékelés és minősítés érdemjeggyel 

Értékelési kritériumok  

Minőségi előírások 

 Felelősségvállalás 

Objektivitás 

Tolerancia 

Oktatói instrukció alapján 

önállóan  

 

További projektlehetőségek: 

3.3. Mobiltelefon-tartó készítése nemezelés technikájával: 6 óra 

3.4. Múzeumlátogatás: 8 óra 

A négy projekt összes időkerete: 35 óra 
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Tanulási terület sorszáma, 
megnevezése 

3. Az ipari forradalom Időtartam: 35 óra 

Tantárgyi feladatok 

 

Óraszá
m 

Tantárgy Tantárgyi 
témakörök 

Óraszá
m 

Feladat 
megnevezés 

Elkészített projekt 
feladat 

Szemléltetés Felhasznált 
anyagok 

14 Kreatív 
műhely 

Gyártmányok, 
termékek, 
alapformák, 
alapminták 

3   
Tervek készítése 

mintadarab 
internet, 
Pinterest,  
műszaki 
dokumentáció 

Internet 
rajzeszközök 
másolópapír 
vonalzók 

Alapanyagok, 
segédanyagok és 
kellékanyagok 
ismerete, 
kiválasztása 

3 Alapanyagok, 
kellékek 
kiválasztása 

anyagválasztás 
 
kellékek 
kiválasztása 
 

 Különböző színű, 
vastagságú, 
minőségű fonalak, 
természetes, 
mesterséges és 
kevert szálas 
textíliák  
zsinórok, 
díszítőszalagok 
Gyapjú 
szappan 

Kéziszerszámok, 
gépek, berendezések 
megismerése, 
használata 

1 Bevásárló zsák 
készítése 
Terítő 
készítése 
Telefontartó 
készítése 

Varróeszközök, 
varrógépek, 
vasalóberendezése
k, szövőkeret 
szakszerű, 
balesetmentes 
használata 

mintadarab 
internet, 
Pinterest,  
 

Szövőkeret 
Kézi 
varróeszközök, 
varrógépek, 
vasalóberendezés 

Munkafolyamatok 
megismerése, 
gyakorlása 

10 Varrás, szövés, 
nemezelés 
folyamata 

mintadarab 
internet, 
Pinterest,  
 

Különböző színű, 
vastagságú, 
minőségű fonalak, 
természetes, 
mesterséges és 
kevert szálas 
textíliák  
zsinórok, 
díszítőszalagok 
Gyapjú 
szappan 

Műszaki ismeretek, 
dokumentációk 
felhasználása 

1 műveleti sorrend 
elkészítése 

 Füzet rajzeszközök, 
számítógép 

1 Ábrázolási 
gyakorlat 

Gyártmányrajz, 
modellrajz készítése 

2 Bevásárló zsák 
készítése 
Terítő 
készítése 
Mobiltelefon 
tartó készítése 

műszaki 
dokumentáció,  
modellrajz,  
gyártmányrajz 

Internet, 
Pinterest, 
kreatív oldalak 
 

internet 
rajzeszközök 

2 Művészettörté
neti 
alapismeretek 

Ipari forradalom 
Textilgyártás 
kialakulása, fejlődése 
 

10 Múzeumlátogat
ás, 
múzeumpedag
ógiai 
foglalkozás 

Internetes 
információ gyűjtés 

Power Point 
előadás 
Internetes 
kutatómunka 
könyvtári 
kutatómunka 

íróeszközök, 
számítógép, 
Internet 

1 Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

varróeszközök, 
varrógépek, kézi 
vasalók, 
vasalóberendezések 
biztonságos 
üzemeltetése 

1 Bevásárló zsák 
készítése 
Terítő 
készítése 
Telefontartó 
készítése 
Múzeumlátogat
ás 

munkavédelmi 
ismeretek 
kézi varróeszközök 

tanműhelyi 
környezet 

íróeszközök 

1 Digitális 
szakmai 
ismeretek 

Szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, 
prezentáció készítő 
szoftverek használata 
Rajzolóprogramok 

4 Bevásárló zsák 
készítése 
Terítő 
készítése 
Telefontartó 
készítése 
 

Dokumentum 
digitális és 
nyomtatott 
formában 
Prezentáció 

Elkészült 
munkadarab, 
előzetes tervek 

internet  
szövegszer-kesztő 
és táblázatkeze-lő 
programok 
rajzolóprogramok 
Prezentáció készítő 
programok 
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Példa különböző ágazatok közös projektszervezésére 

 

Fodrász, kozmetikus technikus, könnyűipari technikus, kreatív fotográfus 

A közös tantárgyra, a művészettörténeti alapismeretekre építhető a négy szakma közös 

projektje. A különböző szakmák PTT-ben különböző évfolyamokban van a tantárgy 

előírva, ezért a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy ne igényeljen ilyen irányú 

előzetes ismeretet. 

Cél: A négy szakma tanulói ismerjék meg a szakmák közötti kapcsolódási pontokat, 

és az elsajátított ismereteket képesek legyenek beépíteni tanulmányaikba, szakmai 

munkájukba. A szélesebb látókör a szakmai képzésen túl további lehetőségeket mutat 

meg a tanulók későbbi önálló munkájuk során. A hetek során kialakulnak a szerepek, a 

munkamegosztás a csoportokon belül és az egyre nehezedő feladatokat is képesek 

lesznek megoldani egyre önállóbban. A tanulók megismerik ezt a négy szakmát és 

képesek lesznek eldönteni, hogy valóban jó szakmát választottak maguknak, vagy 

rájönnek arra, hogy egy másik szakma közelebb áll hozzájuk (pályaorientáció). Az 

ágazati alapoktatás végére kialakulnak a tanulóknak azok a képességei, amelyek 

szükségesek a szakma eredményes elsajátításához, a társakkal való együttműködéshez 

és a későbbiekben az innovatív, környezettudatos élethez és munkához. 

Időbeosztás, kivitelezés: Két tanév során összesen nyolc, egymással 

összefüggő/egymásra épülő projekthét, félévente kettő-kettő. A négy szakma tanulói 

közösen, kooperatív csoportmunkában vesznek részt a feladatokban. A közismeretei 

tantárgyak órái is a projekthéten a projektfeladattal kapcsolatosak. A két évet átölelő 

projektsorozat során a tanulók végigjárják a művészettörténeti korszakokat a négy 

szakma nézőpontjából. A hetek első két napján elméleti ismereteket szereznek a 

tanulók múzeum-, kiállítás látogatások és előadások során, amelyek a hét hátralévő 

részében segítségükre lesznek a gyakorlati feladatok megoldásában. A gyakorlati 

feladatok végrehajtása során minden tanuló bepillantást nyer mindegyik szakmába 

azáltal, hogy a négyféle szakma feladatai egy probléma megoldására irányulnak. A 

feladatok folyamatosan nehezednek, egyre többféle alapanyagot, technikát sajátítanak 

el, ahogy haladnak előre a projekthetek. A munkadarabok készítését és a kész 

termékeket is dokumentálják a tanulók és összeállítják belőle a személyes 

portfóliójukat.  

Projektfeladatok: 

1. Őskor, ókori Egyiptom:  

- Frizuratervezés, sminkelés papíron, ékszerkészítés, könyvjelző készítése. 

Hajápolás: fésülködés, hajmosás. Ruházati alapanyagok, természetes 

szálasanyagok. Textíliák díszítése különböző technológiákkal, pl. hímzés, 

festés. Fotók, felvételek készítése a munkafolyamatokról, az elkészült 

termékekről, helyszínekről. 
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- Alapanyagok: papír, természetes alapanyagú textíliák 

 

2. Ókori Görögország: 

- Frizuratervezés, sminkelés, ruhatervezés papíron. Ékszerkészítés. Nemezelés, 

szövés, fonás. Hajápolás: fejmasszázs, hajápolási módszerek. Fotók, felvételek 

készítése a munkafolyamatokról, az elkészült termékekről, helyszínekről. 

- Alapanyagok: papír, gyapjú, kötő-, horgolófonal, sminkszerek 

 

3. Ókori Róma: 

- Frizuratervezés, kornak megfelelő frizura készítése, haj- és bőrápolási módok, 

Római épület ábrázolása. Mozaikkép készítése különböző technikákkal, 

különböző alapanyagokból (hulladék újrahasznosítás). Fotók, felvételek 

készítése a munkafolyamatokról, az elkészült termékekről, helyszínekről. 

- Alapanyagok: papír, textíliák, bőrök 

 

4. Középkor: 

- Hajfonat rajzolása, készítése. Középkori vár vagy város alaprajzának rajzolása. 

erszény, karkötő, bőr ékszer készítése bőrből, textíliából (hulladék 

újrahasznosítás). Fotók, felvételek készítése a munkafolyamatokról, az 

elkészült termékekről, helyszínekről. 

- Alapanyagok: papír, textíliák, bőr, pólófonal, kötő- és horgolófonal, különböző 

újrahasznosítható hulladék (a tanulók gyűjtése). 

 

5. Reneszánsz: 

- Különböző hajhullám-képzések, rakás, gyűrűzés. Párta, tiara vagy korona 

készítése gyöngyfűzéssel, hímzéssel stb. Reneszánsz csendélet festése. 

Reneszánsz gallér készítése.  Fotók, felvételek készítése a 

munkafolyamatokról, az elkészült termékekről, helyszínekről, épületekről.  

- Alapanyagok: gyöngyök, textíliák, bőrök, újrahasznosítandó textíliák. 

 

6. Barokk, rokokó, klasszicizmus:  

- Száraz hajmunkák: főnözés, hajsütés, hajvasalás. Legyező készítése különböző 

technikákkal. Dombormű készítése gyurmából, agyagból. Ipari forradalom 

vívmányai szakmáinkban: internetes kutatómunka, prezentáció. Fotók, 

felvételek készítése a munkafolyamatokról, az elkészült termékekről, 

helyszínekről, épületekről. 

- Alapanyagok: textíliák, agyag, gyurma 

 

7. Romantika, XIX. század, szecesszió 

- Korszakok stílusának megfelelő öltözékek összeállítása az iskola 

gyűjteményéből. A ruhákhoz frizura és smink tervezése, készítése. Testalkatok, 

színtípusok sajátosságai. Ipari forradalom vívmányai szakmáinkban: internetes 

kutatómunka, prezentáció. Plakáttervezés és készítés a korszaknak megfelelő 

stílusban szabadon választott technikákkal. Témái: divat, hajviselet, ipari 
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forradalom vívmányai. Az elkészült plakátok kiállítása az iskolában, digitális 

dokumentálása. A jövő divatjának megtervezése újrahasznosított 

hulladékokból.  

- Alapanyagok: papír, dekorációs textíliák, szintetikus szálasanyagok, farmer 

8. XX. század és napjaink: 

- Híres divattervezők munkássága. Az előző projekthéten megtervezett ruhák 

elkészítése, hozzá smink, haj és kiegészítő készítése. Az elkészült modellek 

bemutatása és megméretése az iskola öko modellversenyén. A rendezvény 

rögzítése fotókon és videófelvételen. 

Tapasztalatok:  

Az ágazati alapképzésben, különösen a szépészeti ágazatban meglehetősen kevés a 

szakmai tananyag. A projekthetekkel a szakmai ismereteket szeretnénk megalapozni 

már az ágazati oktatás során. A tanulók nagyon várják, hogy végre ténylegesen 

foglalkozhassanak az általuk választott szakmával, a projekthetek szabadabb légköre 

pedig még jobban motiválja őket. Minden projekthéttel közelebb kerülnek a saját 

szakmájukhoz is az egyszerű szakmai feladatok végrehajtásával.  

Ez a négy szakma a mi iskolánkban hosszú évek óta dolgozik együtt az iskolai 

rendezvényeken, versenyeken. Egymás segítése, kiegészítése nélkül nem lennének 

ilyen színvonalasok divatbemutatóink, versenyeink, rendezvényeink.  

 


