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1. Szemléltető ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tartalom 

fémtechnológia & elektortechnika 
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zseblámpa LED-szökőkút 

 

 

 

 

 

 B) modul 

gyártás 
 

 

 

 

 

 C) modul 

 
 

az összeszerelés-technológia alapjai 

A) modul 

alapok 

 
 

fémtechnológia 

 

 

elektrotechnika 

fémtechnológiai berendezésekkel kapcsolatos 

alapismeretek 

kötéstechnológiai alapismeretek 

AutoCAD alapismeretek 

CNC esztergálási és marási alapismeretek 

 

 

 

 

 



 

   

 

A bevezető modulokban azokra a készségekre és képességekre helyeződik hangsúly, 
amelyek az adott szakma gyakorlása szempontjából fontosak és szükségesek. 

 

A) modul:  
A fémtechnológia alapjai – témakörök: 
 

 biztonsági ismeretek  

 magatartási előírások a tanműhelyben 

 mérőszalag és tolómérő használata  

 berajzolás 

 reszelés 

 fűrészelés 

 fúrás és süllyesztés 

 kézi menetvágás  

 kézi dörzsárazás 

 bevezetés az anyagismeretbe 

 a műszaki rajzolás alapjai (megjelenítési formák, méretezés, vonalfajták)  

 a forgácsolással történő megmunkálás alapjai (beosztás, vágási geometria) 
 
 

Cél: 
A lányok megismerkednek többek között a tolómérővel, a mérőszalaggal, a derékszöggel 
(vinkli), a párhuzam vonalzóval, a rajzolótűvel, a pontozóval, a reszelőkészlettel, a kézi 
fémfűrésszel, a pofavédőkkel, az oszlopos fúrógépekkel, a dörzsszerszámokkal, a 
menetvágó és menetfúró készlettel, valamint ezek használatával. 
 
 
Munkadarab: zseblámpa és LED-szökőkút 
 
 

A) modul:  
Az elektrotechnika alapjai – témakörök: 
 

 váltókapcsoló készítése  

 keménypapír megmunkálása  

 kapcsolók felépítése 

 forrasztás (forrasztópákák)  

 nyitott és zárt áramkörök 

 soros és párhuzamos kapcsolások 

 az elektromos áram hatása az emberi testre   

 az elektromos áram nagysága és egységei 

 Ohm törvénye 

 elektromos teljesítmény 

 

 
 
Cél: 



 

   

A lányok megismerkednek az elektromos árammal, annak hatásaival és 
felhasználási területeivel, valamint egyszerűbb forrasztási gyakorlatokat végeznek el.    
 

Munkadarab: zseblámpa és LED-szökőkút 

 
 
B) modul:  
Fémipari gépekkel kapcsolatos alapismeretek: 

 esztergálás: az esztergagép felépítése, hosszesztergálás, síkesztergálás    

 be- és leszúrás, kiegyensúlyozás, fúrás és süllyesztés szegnyereggel  

 illesztések esztergálása, mikrométer használata  

 marás: gép felépítése, munkadarabok felfeszítése, forma marás  

 belső és külső kontúrok készítése  
 
Gyakorlati feladatok: 

 tengely belső furattal  

 menetes tengely és tengely alámetszéssel 

 illesztési gyakorlat (belül / kívül) 

 PVC alaplap 
 

 
Munkadarab: zseblámpa és LED-szökőkút 

 
 
 

B) modul:  
Kötéstechnológiai/hegesztési alapismeretek: 

 autogén hegesztőgép használata 

 az autogén hegesztőgép alkatrészei 

 vékony lemezek összehegesztése  

 MAG hegesztőgép használata 

 a hegesztőgép megismerése 

 MAG hegesztőgép beállításai 

 hegesztési varrat készítése, sarokvarrat (csonk) 

 a hegesztési technikák áttekintése 

 a hegesztés alapjai 

 gázfogyasztás számítás, nyersanyag-ismeret 
 

 
Gyakorlati feladatok: 

 a berendezések, eszközök, gépek ismerete:  

 autogén hegesztő-berendezés (gázpalack csatlakozókkal)  

 MAG hegesztőgép; WIG (AWI) hegesztőgép  

 MIG hegesztőgép  

 duplaimpulzusos hegesztőgépek 
 
 
 
Munkadarab: zseblámpa és LED-szökőkút  
különböző lemezek összehegesztése, sarokvarrat, T-idom  

B) modul:  



 

   

AutoCAD alapismeretek: 
 CAD munkaállomás 

 alkalmazási területek 

 felhasználói felület 

 koordináta rendszerek 

 alapvető jel parancsok és rajz segédletek  

 méretezés 

 beállítások 
 
 
Gyakorlati feladat: 
egyszerű rajzok készítése a munkadarabokról (zseblámpa és LED-szökőkút részei) 
 
 
 

B) modul:  
CNC esztergálási és marási alapismeretek: 
 
CNC – általános ismeretek:  

 vezérlés fajtái  

 útmérő rendszerek 

 koordináta rendszerek 

 programfelépítés 

 a CNC gép fontos pontjai 

 CNC megmunkáló tengelyek 

 szerszámismeret 

 adattípusok 

 szerszámfelvétel 
Programozási gyakorlat: 

 lineáris interpoláció 

 körinterpoláció 

 lekerekítés 

 lesarkítás, fúrás 

 szerszám rádiusz kompenzáció 

 beszúrások 

 szerszámkorrekció 

 nagyoló és egyszerű ciklus 

 egyszerű programozási gyakorlatok abszolút méretmegadással 

 programellenőrzés 
Leállítás: 

 előre programozott megmunkálási folyamat leállítása  
 saját programozású megmunkálási folyamat leállítása  
 

 
Munkadarab: zseblámpa és LED-szökőkút 
 

 

 

C) modul:  
 



 

   

Összeszerelési alapismeretek:  
 összeszerelés: gépek és berendezések összeállítása különálló elemekből 

(alkatrészekből). Az összeszerelés által létrejön az alkatrészek térbeli elrendezése a 
berendezés egészén belül.   

 összeszerelési rajz: az alkatrészek elrendezését és kölcsönhatását ábrázolja, esetleg 
mutatja az összeszerelés lépéseinek sorrendjét is 

 darablista: az alkatrészeket tartalmazza gyártási és szabványjellemzők szerinti 
emelkedő sorrendben  

 robbantott nézetrajz (alkatrészekre bontott részábrázolás): egy berendezés 
alkatrészeit összeszereletlen formában ábrázolja 

 összeszerelési terv: megfelelő sorrend szerint felsorolja az összeszerelés fázisait a 
segédeszközökkel és fogyóeszközökkel együtt 

 működés ellenőrzése: az összeszerelt berendezés megfelelő működésének 
ellenőrzése 

 
 
 
Munkadarab: zseblámpa és LED-szökőkút 



 

   

3. Módszertan és didaktika 

 
A szervezeti háttér biztosításával, valamint magasan képzett oktatók foglalkoztatásával és 
sokrétű módszertan alkalmazásával célunk a fiatalok lányok hatékony támogatása abban, 
hogy érdeklődésüket és lelkesedésüket felkeltsük. Ezáltal a jövőben nagyobb 
valószínűséggel választhatnak műszaki szakirányt.   
 
Intézményi munkánk alapja az értékek átadása a tanulókkal való foglalkozás és munka 
során. Empátia, elfogadás, bírálatmentes hozzáállás, szükséglet-orientáltság, valamint 
bátorítás csak néhány azon alapelvek közül, amelyeken munkák alapszik. 
 
 
A módszerek kiválasztásánál alábbi szempontokra helyeződik hangsúly: 

 az oktatás változatossá tétele különböző kommunikációt ösztönző módszerek 
alkalmazásával  

 gyakorlati jellegű kiscsoportos foglalkozások, amelyek az egyes tanulók erősségeire 
és tapasztalataira fókuszálnak  

 rövid elméleti impulzusok hosszú előadások helyett   

 a haladási tempó célcsoporthoz való igazítása  

 hosszú tanulási folyamatok kisebb részekre osztása, amelyek tartalmilag és 
módszertanilag egymásra épülnek, és így nagyobb tanulási eredményességet 
biztosítanak  

 ismétlő gyakorlatok, szünetek és regenerálódási fázisok időbeli beütemezése  

 célorientált ösztönzések és útmutatások alkalmazása, amelyek a már elsajátított 
tapasztalatokat és tanultakat erősítik, a tanulók érdeklődését fokozzák (intrinzik 
motiváció) 

 félelem- és stresszmentes iskolai légkör  

 a tanulók aktív közreműködésének előmozdítása, bátorítása arra vonatkozóan, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, és különböző módokon hozzájáruljanak a közös munkához  

 pozitív érzések támogatása, úgy mint kíváncsiság, sikerélmény, ez kellemes légkört, 
a csoporton belül elfogadó magatartást teremt, valamint elősegíti az egyes tanulók 
tanulási kompetenciáját 

 a meglévő képességekre és tudásra építés erősíti a tanulók önbizalmát   
 
 
Választható oktatási módszerek: 

 gyakorló feladatok végzése kiscsoportos foglalkozás keretében 

 célzott, egyéni fejlesztés egyéni foglalkozások keretében  

 kognitív és érzelem-orientált gyakorlatok folyamatos váltakozása  

 elméleti ismeretek átadását követően önálló transzfertréning  
 
 
Alkalmazott oktatási segédeszközök: 

 flipchart tábla 

 fali tábla 

 jegyzetek 

 a tanításhoz szükséges gépek 
 

 
 
 

 
 



 

   

4. Megvalósítás időtartama 

 
 
2013. márciustól 2013. októberig 
 
 
5 db, heti 40 órás projektszakasz 
összesen: 200 óra 
 
 
Az egységek blokkban, vagy meghatározott sorrend szerinti napokon kerülnek 
megvalósításra. 
 
 

5. Célcsoport 

 
 
Olyan 13 és 16 év közötti lányok, akiknek az érdeklődését fel szeretnénk kelteni a műszaki 
szakmák és szakképzések iránt.  
 
 
A lányok megismerhetik a műszaki szakmák jellemző munkafolyamatait és anyagait, és a 
gyakorlati feladatok során betekintést kapnak az adott foglalkozásba. Találkozhatnak 
műszaki szakmákban dolgozó női példaképekkel („role model“), és gyakorlati jellegű 
információkat gyűjthetnek a műszaki szakmák mindennapjairól. A női példaképek 
bemutatásának és a velük folytatott beszélgetések célja, hogy megszüntessük a lányok a 
műszaki szakmákkal szemben táplált előítéleteit.  
  



 

   

6. Melléklet 1 

 

O-Ring O-gyűrű 

Stöpsel dugó 

Körper lámpatest 

Schalter kapcsoló 

LED-Halterung LED foglalat 

Kopfteil fejrész 

Verschluss záróelem 

Plastikstöpsel műanyag dugó 

Aluminium alumínium 

PVC PVC 

Datum dátum 

Name név 

gez. (gezeichnet) rajzolta 

gepr. (geprüft) ell. 

Norm-gepr. tanúsította 

Massstab méretarány 

Freimasstoleranz DIN ISO 2768-m általános tolerancia DIN ISO 2768-m szerint 

Taschenlampe Zseblámpa 

TLP (Taschenlampe) ZSL 

ersetzt durch helyettesítő: …… 

Ersatz für .….. helyett 

Schnitt A-A A-A metszet 

Schaltplan Ladegerät  Akkutöltő kapcsolási rajz 

Nebler mit LED ködgép Led-del 

Pumpe Extern külső szivattyú 



 

   

POS-NR. POZ.SZ. 

BENENNUNG MEGNEVEZÉS 

BESCHREIBUNG LEÍRÁS 

MENGE MENNYISÉG 

Schale Kupfer réz csésze 

Grundkörper alaptest 

Kugel DM 100 golyó Ø 100 

Nebler ködgép 

Pumpe szivattyú 

Kupfer réz 

AlMg3 AlMG3 

Mat? (Material?) anyaga? 

Zukauf beszerzendő 

Brunnenfertig szökőkút-kész 

Wenn nicht anders definiert: 

Bemassungen sind in Millimeter 

Oberflächenbeschaffenheit: 

Toleranzen:  

Linear:  

Winkel:  

ha nincs más előírva: 

méretek milliméterben 

felület végkiképzés: 

tűrések: 

lineáris: 

szög: 

Oberflächengüte felület minősége 

Entgraten und scharfe Kanten 

brechen 

sorjázva, éles sarkok letörve 

Zeichnung nicht skalieren a rajz nem arányosítható 

Änderung változtatás 

Signatur aláírás 

geprüft ell.  



 

   

 
genehmigt jóváh. 

Produktion gyárt. 

Qualität MEO 

Benennung (Brunnenfertig) cím 

Werkstoff anyag 

Gewicht súly 

Zeichnungsnr. rajz sorsz. 

Massstab méretarány 

Blatt 1 von 1 lap 1/1  



 

   

 

7. Anhang  
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