
 

 

 

Tatabányai  
Árpád Gimnázium 

 

Helyi tanterv 

HT6-2020 

Hat évfolyamos gimnázium 

 

 

 

Technika és tervezés 

 

 



1  

Technika és tervezés 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 
ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és 
alkotó munka a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet 
kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált 
tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes 
elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon 
a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve 
lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv használata, a 
szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a tananyag jellegéből adódóan 
– a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 
hozzájárulnak a régi korok elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül 
bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a 
tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a környezet 
folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a hétköznapokba. A 
tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ hitelességét és megbízhatóságát 
értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák 
algoritmizálásával támogatja a digitális tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű 
gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális 
lehetőségeket nyújt a különféle digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak esetén a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos 
szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel 
megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben 
felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének 
követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken keresztül ad 
lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, sikerélményt nyújtó 
tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási döntését is. A tanuló a 
másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a 
csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, 
illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az 
iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára vonatkozó 
igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. Az emberek mindennapi életet átalakító 
jelentős technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése 
hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek 
fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, 
felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák 
gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat 
hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, 
valamint az élethosszig tartó tanulás mint szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a 
cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, hogy a 
tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés 
elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és 
jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.  

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása során 
elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásában. 
Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet és az elköteleződés, 
alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A megszerezhető 
tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és hasznos készségek 
kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 
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MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái 

A technika és tervezés tantárgy A: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái modul 

középpontjában az embert körülvevő mesterséges környezet, az épített tér áll. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy az embert körülvevő szűkebb lakókörnyezet – település, 
lakás, lakóépület – kialakításával, használatával kapcsolatos alapvető ismeretek közvetítésén keresztül 
kialakítsa a tanulóban az egészségtudatos életvitel-vezetés igényét. 

Az ismeretek nem önálló tananyagként jelennek meg, hanem az adott feladat elvégzéséhez szükséges 
információként, vagyis az ismeretszerzés és -alkalmazás szinte egy időben történik, ami elősegíti annak 
rögzülését. A legtöbb feladat csoportmunkában végezhető el, így a tanulók a gyakorlatban 
tapasztalhatják meg a munkamegosztás jelentőségét, az egyénenként, kis csoportokban végzett munka 
összeadódó értékét, az együttműködés jelentőségét, az értékteremtés, az alkotás örömét, a munka 
megbecsülését. Ezek együttesen szolgálják a teljes nevelési folyamatot átható, munkára, életpálya-

építésre, együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas 
kultúra fejlesztését. 

A modul alkalmazása során lehetőség van projektmunkára, a story line módszer alkalmazására, az 
egyéni ötletek megvalósítására, a kreativitás fejlesztésére. Ez tág teret enged a differenciálásnak, és 
megteremti a lehetőségét, hogy minden tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően válasszon 
magának szerepet, feladatot a csoportban. 

A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az előzetes tervek 
mentén folytatja. 

A tanórai tevékenység fejleszti a technológiai-problémamegoldó gondolkodást. Célja, hogy a tanuló 
érdeklődjön és szerezzen tapasztalatokat szűkebb és tágabb lakókörnyezetéről és annak változtatásairól. 
Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló hatásairól. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos szempontok szerint 
elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 
tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 

Felismeri az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a hétköznapok 
biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről 
tájékozott a modul szerinti területen. 
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7. ÉVFOLYAM 

A nevelési-oktatási szakaszban a tanulási folyamat középpontjában a település és lakás legfontosabb 
technikai rendszerei, a közművek, a közszolgáltatások és a településeket összekötő közlekedési 
rendszerek állnak. A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 
közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a lakás, a lakókörnyezet megismerése. 

A korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet témakör áttekinti a lakás legfontosabb, életminőséget, 
komfortérzetet befolyásoló tényezőit. A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás 
közötti összefüggések elemzése rámutat a környezettudatosság fontosságára, hozzájárul az egészséges 
életvitel, a tudatos fogyasztói magatartás igényének kialakításához. Az egészséges település témakör 
felismerteti az épített tér és a természeti környezet közötti összhang megteremtésének szükségességét a 
fenntarthatóság érdekében. A célzott önálló információgyűjtés a digitális eszközök széles körű 
használatát feltételezi. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, 
adatgyűjtés útján. Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően 
választ a rendelkezésre álló anyagokból. Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi, 
terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg. 

Csoportmunkánál részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevékenykedik. 
Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. Alkalmazkodik a 
változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz. Vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési 
folyamatát. Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait. Hibás döntésein változtat. Az 
egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli. Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység szerepét, 
jelentőségét. Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti 
szempontokat. Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. A 
probléma megoldása során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat. 
Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát. Optimalizál. 

Döntéseit tudatosság, holisztikus szemlélet jellemzi. Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a 
globális problémák megoldásában. Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik. 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét. A fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a 
számára vonzó foglalkozások alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási 

lehetőségeket, a jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. A lehetséges továbbtanulási 
útvonalakkal kapcsolatban segítséggel rövid és középtávú terveket fogalmaz meg. 
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A 7. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, 
közszolgáltatások 

6 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 8 

Az egészséges település 6 

Közlekedés, közlekedési rendszerek 6 

Komplex feladat 8 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, közszolgáltatások 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 azonosítja a települések legfontosabb közműveit, közszolgáltatásait. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A települések legfontosabb közművei, közszolgáltatásai – elektromos hálózat, vízvezeték, 
szennyvízelvezetés, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás 

 Épület közműveinek tanulmányozása, elemzése 

 A közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti összefüggések felismerése, 
megfogalmazása 

 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 
Fogalmak 

közmű, közszolgáltatás, építési engedély, összközműves épület, elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat, 
szennyvíz, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés 

Témakör: Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 
Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről; 
 tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb közműveit – elektromos hálózat, 

vízellátó rendszer, fűtési rendszer, légtechnika; 
 beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott leggyakoribb érintésvédelmi módokat – 

kettős szigetelés, védőföldelés, nullázás, FI relé; 
 azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat; 
 grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások energiafogyasztását; 
 példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáram-fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési 

és más hőenergia területén. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egészségtudatosság 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

 A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői – vízminőség, hőmérséklet, levegő 
páratartalma 

 A rossz szigetelés káros hatásai 
 Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről – elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás  
 A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és életvédelmi berendezések, megoldások 

 Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel szemben, szabályozhatóság, 
egészségvédelem  

 A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet 
 A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas relatív páratartalom egészségkárosító 

hatásai 
 A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás közötti összefüggések elemzése, a 

környezettudatosság fontossága 

Fogalmak 

komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték, életvédelmi relé, fázis, nulla, 
védőföldelés, fűtés, klíma, környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

Témakör: Az egészséges település 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 
 elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, felismeri a törvényszerűségeket; 
 elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 
 összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 
 feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatokat; 
 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket és azok szerepét 

a településen lakók életében; 
 régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület változásait; 
 gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

 Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek szerepe, környezetvédelem 

 Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang szükségességének felismertetése 

 A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek megismertetése, összehasonlítása 

 Követelmények a XXI. század településeivel szemben 

 

Fogalmak 

légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés, városrehabilitáció, funkcionalista építészet, 
organikus építészet, tájépítészet 
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Témakör: Közlekedés, közlekedési rendszerek 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 átlátja a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a település lakóinak életminőségében. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Közlekedés a településen, a települések között 
 Közösségi közlekedés 

 A közlekedés infrastruktúrája 

 Információk gyűjtése környezetbarát megoldásokra a közlekedésben 

Fogalmak 

tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró, felüljáró 

Témakör: Komplex modellezési feladat 
Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az eddig tanult ismeretek mélyítése, alkalmazása 

 


