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Képzési 
szakasz Képzési idő 

A projektoktatás alapját képző tanulási területek Kapcsolódás a közismereti tantárgyakhoz Éves órakeret 
megoszlása Képzési és 

kimeneti 
követelmény Sorszám Megnevezés 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 

irodalom 

Idegen 
nyelv Matematika Informatika  

 

  

Ágazati 
alapoktatás 

9. 
évfolyam 

1.  Értelmezi a műszaki dokumentációk  
(alkatrészrajz,összeállítási rajz, darabjegyzék 
stb.) információtartalmát, az alkatrész(ek) felépí- 
tését, előírásait és funkcióját. 
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2.  Elektromos kisautó készítése, dokumentálása. x x x x 
    

3.  Szélgenerátor készítése, dokumentálása. x x x x 
    

4.  Alkatrészrajz alapján a szükséges 
eszközökkel elvégzi az előrajzolást. 

x x x x 
    

A tanulási területek óraszáma a 9. évfolyamon összesen: 
       

… óra 

Ágazati 
alapoktatás 

10. 
évfolyam 

5.  A megadott pontossággal elvégzi a 
darabolást. 
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6.  Elvégzi az alkatrész elkészítéséhez szükséges 
lemezalakításokat. 

x x x x 
    

7.  Elektromos kötések létesítése, és egyszerű 
áramkörök kivitelezése, és dokumentálása. 

x x x x 
    

8.  Létrehozza az öszszeállításhoz szükséges 
kötéseket. 

x x x x 
    

9.  Az alkatrész műszaki előírásai alapján a 
kiválasztott eszközökkel mér, ellenőriz és doku- 
mentálja minősíti az alkatrészt. 

x x x x     

A tanulási területek óraszáma a 10. évfolyamon összesen: 
       

… óra 

Mindösszesen: 
       

… óra 
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Elektromos kisautó  projekt. 

 

A projekt célja: A gépészetben, elektrotechnikában használt megmunkálási eljárások megismertetése és begyakoroltatása olyan tanulókkal, akik a  szakmával 

most kezdik az ismerkedést. 

A projekt során  

- fel kell tudni kelteni az érdeklődést a szakmai tantárgyak iránt, 

- sikerélményt kell nyújtani, amit a szakma tanulásához tud kötni a tanuló 

- hasznos gyártmányt készít, miközben a szakmai ismeretek mellett egyéb ismereteket is elsajátít a tanuló ( pl környezettudatos gondolkodást, 

együttműködési készség stb. ) 

- valamint kapcsolódnia kell a tantárgyi és vizsga követelményekhez. 

A projektfeladat, figyelembe véve az osztálylétszámokat és a gyakorlati oktatásnál alkalmazott csoportbontásokat maximum 4 fős teamokban kerül 

végrehajtásra.  

A feladat kiírása lehetőséget teremt arra is, hogy igény szerint a gyengébb képességű tanulók egyszerűbb feladatot oldjanak meg, miközben látszatra a 

feladatok egyformák. (sikerélmény szempontjából fontos lehetőség). 

A projektfeladat három fő részre osztható: 

 I – Bevezetés, feladat ismertetése, ráhangoló megbeszélés 2 óra. (1 foglalkozás) 

o megújuló energiaforrások ismertetése, helye a jelenlegi és jövőbeni energia ellátási rendszerben 

o megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei nemzetközi és hazai viszonylatban 

o szerkezeti megoldások áttekintése 

o rajzértelmezés a működési elvek áttekintése kapcsán 

o valós megoldások egyszerűsítésének lehetőségei (csapágyak, hajtás, anyag, szerkezet stb) 

o csoportalakítás, konstrukció választás (vagy kiosztás), vázlat készítés, anyag és eszközigény összeállítás 

II. – Szerkezeti egységek gyártása 34 óra (8 foglalkozás) 

III. – Szerelés, próbaüzem, dokumentálás 2 óra (1 foglalkozás) Kapcsolódva az informatika szakterülethez, a mérés és adatelemzés időtartama 12 

hónap. 
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A projekt időterve: 9. évfolyamon végzett projekttevékenység esetén. 

csoport hetek száma 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. csoport   

2. csoport   

3. csoport   

 

csoport hetek száma 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

1. csoport   

2. csoport   

3. csoport   

 

Projektfeladat gépészeti területének időterve:  

Feladatrész megnevezése hetek száma  (2 óra/hét) megjegyzés, anyag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bevezetés, feladat ismertetése, ráhangoló 
megbeszélés 

             

Elektromos kisautó  szerkezeti elemeinek előrajzolása, 
kivágása, kifúrása. 

            lemezmunka, s= 2 mm aluminium lemez  

Acél összekötő elemek darabolás kézi vas fűrészel.             10x10 keresztmetszetű acél  

Acél összekötő elemek  síkfelületek megmunkálása.               

Acél összekötő elemek darabolás, előfúrás, 
menetfúrás. 

             

Az elkészített alkatrészek összeszerelése.              

DC motortartok elő rajzolása, megmunkálása.             40x40 zártszelvény 

DC motortartok elő rajzolása, megmunkálása.              

Az elkészített alkatrészek összeszerelése, 
dokumentálása. 

             

 

Projekt villamos területének időterve: 



SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI TECHNIKUM 

 

Feladatrész megnevezése hetek száma  (2 óra/hét)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bevezetés, feladatok ismertetése, ráhangolás 
megbeszélés. 

             

A DC motorok áram felvételének a mérése, megadott 
feszültségeknél, jegyzőkönyvezés. 

             

Az elektromos kisautó relés logikájának a 
megtervezése. 

             

A relés logika elkészítése próbapanelen.             3 szigetes raszter osztású egyoldalas próba panel 

A LED működésének az ismertetése mérésen 
keresztül, jegyzőkönyv készítés 

             

A DC motor működést visszajelző LED-es kapcsolások 
készítése. 

             

A napelem működésének az ismertetése, a napelem 
panelek bekötése próbapanelen. 

            3 szigetes raszter osztású egyoldalas próba panel 

USB áram vételezési pont létrehozása próbapanelen.             3 szigetes raszter osztású egyoldalas próba panel 

A teljes elektromos rendszer összeszerelése 
tesztelése, dokumentálás. 
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Általános kapcsolódás ágazatokhoz, közismereti tantárgyakhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos kisautó projekt 

Gépészeti ágazati tartalom 
Értelmezi a műszaki dokumentációk  

(alkatrészrajz,összeállítási rajz, 
darabjegyzék stb.) információtartalmát, az 

alkatrész(ek) felépítését, előírásait és 
funkcióját. 

 
Alkatrészrajz alapján a szükséges 
eszközökkel elvégzi az  eőrajzolást. 

 
A megadott pontossággal elvégzi a 

darabolást. 

Elvégzi az alkatrész elkészítéséhez szükséges 

lemezalakításokat. 

Létrehozza az öszszeállításhoz szükséges 

kötéseket. 

Az alkatrész műszaki előírásai alapján a 

kiválasztott eszközökkel mér, ellenőriz és 

dokumentálja minősíti az alkatrészt. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés,  

Kommunikáció 

 

Informatika: 

Szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, bemutató 

szoftvereket használ 

Matematika: 

Alapműveletekkel, számol 

egyenleteket old meg 

Idegen nyelv: 

Külföldi internetes irodalomban  

eligazodik, érti. 

 

Villamos ágazati tartalom 

Egyszerű villamos kapcsolásokat hoz létre 

Egyszerű villamos méréseket végez 

Egyszerű áramköröket készit 
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A gépészeti feladatok többségében  

- egyszerű lemezmunka – vágás,  hajlítás, 

- fúrás, 

- menetfúrás. 

- síkfelületek megmunkálása kézi szerszámokkal. 

A feladat teljes lefolyása alatt gyakorolt vizsgatevékenységek 

- mérés egyszerű hossz és szögmérő eszközökkel, ellenőrző eszközökkel 

- előrajzolás 

- rajzolvasás 

Befejező szakaszban gyakorolt vizsgatevékenységek 

- alkatrész mérése, a mérés dokumentálása, az alkatrész minősítése 

- villamos mérések és dokumentálása 

 

Villamos feladatok elkészítése, külön 2 óra gyakorlat keretében történik: 

Tartalma és időterve: 

 

A villamos feladatok többségében  

- Elektrotechnikai kábelezés. 

- Egyszerű áramkörök kivitelezése,  

- Tervezésben való aktív részvétel. 

- Forrasztás. 

A feladat teljes lefolyása alatt gyakorolt vizsgatevékenységek 

- Próbapanelba való alkatrész beültetés 

- Rajzolvasás 
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- Villamos kötések létesítése  

Befejező szakaszban gyakorolt vizsgatevékenységek 

- Villamos mérések és dokumentálása 

 

 

 Látványterv: 

 


