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MOSODAI KISEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ  TANTERV 

 

 

Célok 

1. A mosodai kisegítő tevékenységek, a szükséges fogások, mozdulatok begyakorlása, a 

szükséges készségek elsajátítása. 

2. Egyéni  képességek  szerint  differenciált  segítségnyújtás  mellett  az  elméleti   ismeretek 

gyakorlati alkalmazása. 

3. A tanulók munkavállalói alapismeretei bővülnek. 

4. A gyakorlatok során a munkaerő-piaci lehetőségekkel való megismerkedés. 

5. A tanulókban a mindennapi élet során jól hasznosítható tudás alapozódik meg, amellyel a 

munkaerőpiacon sikeressé válhatnak, így elősegítve társadalmi integrációjukat. 

 

Feladatok 

1. Elmélyíteni, kiegészíteni a megszerzett általános műveltséget. 

2. Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség 

alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. 

3. Alapfokú mosodai kisegítő ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek 

elvégzéséhez. 
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4. A tanuló legyen képes az egyszerűbb mosodai munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló 

kivitelezésére, a mosodai tevékenységek során megismert eszközök adekvát használatának 

elmélyítésére. 

5. Balesetvédelmi szabályok betartása melletti munkavégzés. 

6. A mosodai szaktanteremben a technológiai sorrendek, eszközök, gépek rendeltetésszerű 

használata. 

7. A tanuló ismerje meg a szakkifejezéseket. 

 

 

A készségfejlesztő tanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a mosodai szakmához társított 

szabálykövető magatartás érvényesítése, a mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és 

a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi  cselekvés 

kívánatos összhangját felismeri. A folyamat végén a tanulók képesek lesznek cselekedeteik 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzetük, társaikkal és az őket körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadásuk, segítőkészségük. Magatartásukban fejlődik az 

önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeikben a kívánatos 

mértéktartás. Feladataik és munkatevékenységeik során megerősödik kötelességtudatuk. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén 

felkészülnek a társadalmi elvárásoknak megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, 

megismerik és szükség szerint igénybe veszik az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. 

Betartják az együttélés szabályait, tiszteletet tanúsítanak az emberi méltóság és az emberi jogok 

iránt. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a 

tanulókban kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énkép, a mosodai tevékenységek közben 

megismerik és tudják kontrollálni a viselkedésüket. A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt 

visszajelzései alapján fejlődik önértékelésük, önbizalmuk. Kialakul a társakkal, ismerős és 

ismeretlen környezettel szembeni bizalom és bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A mosodai 

eszközismeret segítségével a tevékenységek közben ügyelnek saját és társaik épségére. 
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A családi életre nevelés: Képessé válnak a mosodai tevékenységek műveleteinek elvégzésére 

otthoni környezetben. Ismereteket szereznek a családi munkamegosztás működéséről. 

Megismerik az alapvető gondoskodáshoz szükséges mosodai eljárásokat. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanulók 

tudatos törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. A gyakorlati 

munka során megismerik a tisztítószerek hatását a testi egészségre, tudjanak óvatosan, 

biztonságosan, megfelelő mennyiségben bánni a tisztítószerekkel az egészség megőrzésének 

érdekében. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: Bővülnek a tanulók tapasztalatai közvetlen 

környezetükben élők különbözőségéről, erősödik az elfogadás érzése. A segítő magatartás 

fejlesztésével számos olyan képesség alakul ki (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek elősegítik a társai 

iránti toleranciát és tiszteletet. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és 

esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. Képesek lesznek 

takarékosan használni a mosodai tevékenységek során alkalmazott ápoláshoz, védelemhez 

szükséges anyagokat (víz, mosószerek). Kialakul a tudatos fogyasztói alapismeret. Ismerik és 

alkalmazzák a tudatos szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül az újrahasznosítás 

alapismerete, adekvát alkalmazása. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanulók az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen 

elsajátítják a mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv során használatos 

szakkifejezéseket (moshatóság, vasalhatóság, keményítés, szárítás, hajtogatás, textíliák fajtái). 

Rögzül a mosodai tevékenység során használt tisztító- és mosószereken, a ruhaneműk  címkéin 

feltüntetett piktogramok, kezelési útmutatók jelentésének ismerete. Alkalmazzák a társadalmi 

érintkezéshez szükséges kommunikációs formákat a gyakorlati tevékenységek során. 

Interperszonális kapcsolataikban a tisztelettudó, társas kommunikáció szabályait betartják. 

Megismerik a munkavállalói alapokhoz szükséges, munkahelyeken alkalmazott    és 
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használt szabálykövető,  normákat betartó önkifejezési formákat.  Képessé  válnak  utasítások 

szerinti feladatok elvégzésére. (veszélyes anyagok, gépek, eszközök használata). 

 

 

Matematikai kompetencia: A matematikai kompetenciaterület a mindennapi élethelyzetekben 

szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. A gyakorlati tevékenységbe ágyazott téri 

tájékozódás fejlesztése, a mosodai tevékenység során szerzett mennyiségfogalmak és 

mértékegységek (hosszúság, űrtartalom) kialakítása fontos szerepet kap a hétköznapi 

munkában. A mosodai gyakorlati tevékenység során fejlődik a tanulók mérési, becslési 

képessége, kialakul az ok-okozati és logikai összefüggések meglátásának és felismerésének 

képessége. Képesek anyagtípusok szerint csoportosítani, színek szerint válogatni a különböző 

ruhadarabokat. A vasalási műveletben alkalmazzák az elméletben tanult ismereteket a vasalási 

hőfokra vonatkozóan. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos és technikai 

kompetencia területen a tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség 

kialakítása folyik, a mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a 

felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a cél. 

A tanulók ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képesek leírni és 

magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Képesek az évszaknak megfelelő 

ruhadarabokat előkészíteni, válogatni. A technikai kompetencia fejlesztése lehetővé teszi a 

mosodai tevékenységhez szükséges technikai berendezések (mosógép, mángorló, szárító, 

vasaló) ismeretét és megfelelő balesetmentes használatát. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a 

tanulókat abban, hogy megtalálják helyüket, feladatukat a családi és a társadalmi 

munkamegosztásban. Az állampolgári kompetenciák fejlesztése a tanulók gyógypedagógiai- 

pszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a gyógypedagógus a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. Képessé válik a családi 

munkamegosztásban, otthoni környezetben ruhadarabjaik tisztántartására, ez által hasznosítva 

a mosodai készségfejlesztő kerettanterv által nyújtott kompetenciákat. Gyakorolják a közösségi 

viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia  területén  a  tanulók  felismerik  reális  lehetőségeiket,  képességeiknek határait, 
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megtanulják kitűzött céljaik elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások 

segítségét. Felmérik a koruknak megfelelő élethelyzetekben a számukra kedvező lehetőségeket 

és élnek azokkal, tájékozódnak a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési, 

munkavállalói technikákra vonatkozó kompetenciáik (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, 

becslés, döntés, irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és 

kötelességtudat, tenni akarás). A mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv tanítási-

tanulási folyamatában a tanulók minden esetben saját cselekedeteiknek tükrében ismerjék fel 

lehetőségeiket, próbálják elérni céljaikat. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A tevékenységük során tudatosan 

alakítják ki a megfelelő környezetet, ügyelnek az esztétikumra és a praktikusságra. A vasalási 

és hajtogatási műveletek végzése alatt belső igényükké válik a szépre és az igényességre való 

törekvés a tervezéstől a kivitelezésig. 

 

A mosodai kisegítő készségfejlesztő tanterv oktatásának tárgyi feltételei 
 

 

A munkatevékenység tanulása az iskolai - e célra kialakított - gyakorlóhelyen történhet. 

Szükséges a jól felszerelt, korszerű tanműhelyek, terepgyakorlati helyszínek (mosoda) 

biztosítása, amelyek a munkatapasztalat szerzés lehetőségeit nyújtják a tanulók számára. 

A tanulók kényelmes és egészséges munkavégzését lehetővé tevő munkaasztal és ülő 

alkalmatosság. Az anyagokat és munkadarabokat megfelelően tároló raktárhelyiség, illetve a 

raktározásra alkalmas polc, vagy szekrények. 

 

Eszközigény 

1. fehér vagy világos színű munkaruházat 

2. mosógép 

3. mosószer 

4. öblítő 

5. fehérítő 

6. vízlágyító 

7. keményítő 

8. színfogó kendő 

9.  mosózsák 

10. folttisztító folyadékok 
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11. folttisztító szappanok 

12. áztató lavór 

13. védőkesztyű 

14. mángorló 

15. vasaló 

16. vasalóállvány 

17. vasaló folyadék 

18. centrifuga 

19. szárítógép 

20. ruhaszárító állvány 

21. vállfa 

22. szobainas 

23. ruhazsák 

24. felmosó vödör 

25. felmosó nyél 

26. felmosó fej 

27. partvis 

28. szemétlapát 

29. szemeteszsák 

30. felmosó folyadék 

31. portörlő szer 

32. portörlő rongy 
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Órakeret a tanterv teljesítéséhez  
 

 
Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 9 

2 éves órakeret 648 

 

 

Időkeret a tantárgy témáinak feldolgozására 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Mosodai eszközök, berendezések. Veszélyforrások, 

balesetvédelem 
72 36 36 

2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük 72 36 36 

3. Tisztítószerek 54 27 27 

4.Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, szárítás, vasalás, 

hajtogatás) 
330 165 165 

5.Takarítási munkafolyamatok 120 60 60 
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Tematikai egység 1. Mosodai eszközök, berendezések. 

Veszélyforrások, balesetvédelem 

Órakeret: 72 

Előzetes tudás Balesetvédelmi alapismeretek; mosodai eszközök ismerete; higiéniai 

alapismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket kiválasztani, 

mosodai munkafázisokat önállóan végezni. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Mosodai gépek funkciójának, működésének megismerése, adekvát 

használatuk elsajátítása. 

2. A munkatevékenységeknek megfelelő eszközök, elektromos 

berendezések kiválasztása. 

3. Jártasság kialakítása a mosodai eszközök használatában. 

4. Kitartó, precíz, önálló munkavégzés. 

 

 

Ismeretek 

1. Mosodai eszközök, gépek működése, funkciója, felhasználási 

területek. 

2. Mértékegységek és mérőeszközök. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás; 

műveletek; 

mértékegységek, 

mérések 
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3. Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai. 

4. Mosodai veszélyforrások 

5. Balesetvédelem 

6. Mosószerek tárolása. Vegyszerek elkülönítése. 

7. A feladatok sorrendje. 

8. A mosoda területei. 

 

 

Tevékenység 

1. Mosógépek, szárítógépek, vasalógépek, elektromos berendezések 

működésének megfigyelése. Előforduló veszélyhelyzetek 

felismerése. 

2. A vegyszerekhez tartozó piktogramok ismerete. A megfelelő 

vegyszer használata a különböző munkafolyamatoknál. A 

veszélyes anyagok elkülönítése. 

3. Ruhák szétválogatása színek, anyagok és szennyezettség alapján. 

4. A munkafolyamatok egymásra épülésének megfigyelése, 

megértése. A különböző 

mosodai feladatok kipróbálása. 

5. Mosógépek, szárítógépek beprogramozása, beindítása. A 

vegytisztító berendezés használatának megismerése. 

Kis és nagy kapacitású mosógép megkülönböztetése. 

A mángorlógép használata. A vasalás műveletének kipróbálása. 

Etika: egyén, 

közösség, társadalom; 

önismeret; 

 

 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

mosoda, centrifuga, vasaló, mángorló, energiatakarékos mosógép, 

szárítógép, 

víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, 

vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat 

 
 

Tematikai egység 2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük Órakeret: 72 

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Ismerje meg a textíliákat és tulajdonságaikat. Kezelje a mosáshoz 

szükséges eszközöket, szükség esetén kézzel kimosson egy-egy 

ruhadarabot. Válassza ki a mosáshoz szükséges tisztítószereket. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Értse a jelöléseket és jeleket. Törekedjen precizitásra és 

alaposságra. 

2. Egyre nagyobb önállósággal tudja a textilfajtákat felismerni és 

válogatni. 

3. Képes legyen felismerni a különböző típusú szennyeződéseket és 

tudja meghatározni az azoknak megfelelő tisztítási eljárást. 

4. Reális, megvalósítható igényességet alakítson ki az öltözködéssel 

kapcsolatban. 

5. Tudja, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni. 

6. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztántartása. 

7. Ismerje a textíliák csoportjait. 

8. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges mosószert. 

9.   Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait. 

10. Ismerje a kezelési utasítások jeleit. 

11. Ismerje a helyes ruhatárolási módokat. 

 

 

Ismeretek 

1. A textília összetétele 

2. A moshatóság jelzése 

3. A vasalhatóság jelzése 

4. Mosható, vasalható, csak vegyileg tisztítható textíliák 

5. A textílián keletkezett szennyeződések 

6. Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason, 

hajtogatva) 

 

Tevékenység 

1. A mosószerválaszték áttekintése. (a választás szempontjai: ára, 

milyen célra kívánom használni? –folttisztító hatás, színes textil, 

alapanyag), használati utasítás és adagolás 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás; 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre 

 

 

 

Környezet és 

egészségvédelem: az 

emberi test 
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2. Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló 

végzése felügyelet mellett 

3. Látogatás ruhatisztító szalonba. 

4. Tisztasági szabályok gyakorlása. 

5. Ruhadarabok hajtogatása. 

6. Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-, csiptetős 

fogas), évszaknak megfelelő ruhanemű előkészítése, a nem 

használtak tárolása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

energiatakarékos mosógép, szárítógép, 

víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, 

vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó, 

szekrényillatosító 

 
 

Tematikai egység 3. Tisztítószerek Órakeret: 54 

Előzetes tudás Tisztítószerek alapvető ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tudja kiválasztani a használni kívánt tisztítószereket. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerje a különböző tisztítószereket, és meg tudja határozni, hogy 

a tisztítási folyamatok során mikor kell azokat alkalmazni. 

Tisztában legyen azzal, hogy a tisztítószereket óvatosan, 

biztonságosan kell kezelni. 

2. Hatékonyan és gazdaságosan végezze a munkáját, például 

megfelelő szert, megfelelő mennyiségben használjon. 

3. Legyen képes felismerni a textilen található szennyeződések 

fajtáit, tudja hozzátársítani a megfelelő adalékanyagot. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés 

 

Számolás-mérés: 

mérések, 

mértékegységek 
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Ismeretek 

1. A tisztítószerek megfelelő használata 

2. A mennyiség megválasztásának szempontjai (adagolások) 

3. Mosószerek, vegytisztításhoz használt anyagok. 

4. Fehérítő és zsíroldószerek. 

 

 

Tevékenység 

1. A különböző mosodai környezetben használt termékek, 

tisztítószerek felismerése, megfelelő használata. 

2. A mosószerek megkülönböztetése. 

3. Fehérítőszerek hozzáadása a fehér ruhákhoz. 

4. Adalékanyagok kiválasztása, hozzáadása (zsíroldó, fehérítő). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tisztítószer, vegyszer, fehérítő, zsíroldó 

 
 

Tematikai egység 4. Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, 

szárítás, vasalás, hajtogatás) 

Órakeret: 330 

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Legyen képes komplett mosodai munkafolyamatot elvégezni. 

2. Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb 

darabokat segítséggel tudjon kivasalni balesetek elkerülésével. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerje a ruhadarabok mosásával kapcsolatos eljárásokat. 

2. Ismerje a különböző mosógépek főbb sajátosságait. 

3. Ismerje és tudja, hogy egy feladat a különböző lépések megfelelő 

sorrendjét követeli meg, valamint tudja kiválasztani a megfelelő 

berendezési tárgyakat, eszközöket. 

 

Osztályfőnöki: 

Felkészülés a felnőtt 

létre 

 

Számolás-mérés: 
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4. Képes legyen megnevezni a keményítés kellékeit. Képes legyen 

meghatározni a megfelelő keményítési eljárást a ruhadarabtól 

függően. 

5. Ismerje a különböző szárítási eljárásokat. 

6. Tudja felismerni mi szükséges a szárításhoz. 

7. Ismerje fel a vasalási folyamat megfelelő eszközeit. Ügyeljen a 

balesetvédelmi szabályok betartására. 

8. Tudja, hogy egy feladat a különböző lépések megfelelő sorrendjét 

követeli meg. 

 

 

Ismeretek 

1. A mosás szerepe a tisztítási folyamatban 

2. Mosás és tisztaság 

3. A mosás jelentősége 

4. Mosási eljárások, a mosás folyamata. 

5. A mosógépek sajátosságai 

6. A mosógépek előkészítése 

7. A megfelelő program kiválasztása, beállítása 

8. A keményítés célja, szükségessége 

9.   Különböző keményítési módszerek: kézi és gépi 

10. A szárítás szükségessége 

11. Szárítási kellékek és berendezések 

12. A szárítás menete 

13. A szárítógépek használata 

14. Szárított ruhák kezelése 

15. A vasalás szükségessége 

16. Vasalási kellékek 

17. Vasaló berendezések: kézi vasaló, mángorlógép, gőzvasaló gép 

18. A vasalás menete 

19. A hajtogatás szükségessége 

20. A hajtogatás menete 

 

 

Tevékenység 

sorrendiség 
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1. Komplett mosodai munkafolyamat elvégzése, gyakorlása (mosás, 

szárítás, teregetés, vasalás, hajtogatás) 

2. Tapasztalatok gyűjtése a szárítás szükségességéről. 

3. Szárítási kellékek és berendezések megismerése. 

4. Vasalók használata, kipróbálása. Mángorló működésének 

megfigyelése. A vasaló helyes fogásának gyakorlása. 

A mángorlógép ritmusának felvétele. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mosodai eszközökkel, szerekkel kapcsolatos fogalmak. 

 
 

Tematikai egység 5. Takarítási munkafolyamatok Órakeret: 120 

Előzetes tudás Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Tudja a tanuló a takarítási munkafázisokat minél önállóbban 

végezni. 

2. A tisztítószereket a célnak megfelelően tudja a tanuló kiválasztani 

és mértékkel használni. 

3. Tanulja meg a tanuló a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének 

módját. 

4. Legyen képes a tanuló a munkákat kitartóan és körültekintően 

végezni. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre. 

2. Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban. 

3. Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és 

adagolásukat. 

4. Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és balesetvédelmi 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés 

 

Számolás-mérés: 
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szabályait. 

5. Tudja elkülöníteni a különböző hulladékokat. 

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a 

lakókörnyezet és lakásgondozási műveletekben. 

7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet balesetmentesen 

használni. 

8. A használati utasítások megértése és követése. 

 

 

Ismeretek 

1. A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű takarítási 

teendők. 

2. Nagytakarítás - részmozzanatok begyakoroltatása, megfelelő 

sorrend betartása. 

3. Konyhai gépek és eszközök takarítása. 

4. Szelektív hulladékgyűjtés. 

5. A lakás és lakókörnyezet gondozása. 

6. Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás. 

7. Udvar, kert rendberakása. 

8. Tavaszi nagytakarítás. 

9.   Szőnyegtisztító-, takarítógép használata. 

10. Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai. 

11. Balesetvédelemi szabályok és előírások. 

12. Piktogramok. 

Tevékenység 

1. A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában, 

osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán tartása. 

2. A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annak irányítással 

történő összekapcsolása a nagytakarításban. 

3. Mosogatógép helyes használata. 

4. Hulladékok elkülönítése. 

5. A takarítási munkák megszervezése. 

6. A használt vegyszerek tárolása és alkalmazása szakszerű 

módjának gyakorlása. (használati utasítás elolvasása, értelmezése, 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás; 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre 

 

 

 

Környezet- és 

egészségvédelem: az 

emberi test 
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piktogramok ismerete). 

7.   Piktogramok értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek 

kölcsönzés, szelektálás, szőnyegtisztító gép 

maró hatású, elzárva tartandó 
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PALÁNTANEVELŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANTERV 

 

 

Célok 

1. A tanulók elsajátítják az alapvető kertészeti tevékenységeket. 

2. A tanulók elsajátítják a szükséges készségeket egyéni képességek szerinti differenciálás 

és a szükséges irányítás és segítségnyújtás mellett. 

3. Bővülnek a tanulók munkavállalói alapismeretei. 

4. A tanulók a gyakorlatok során megismerkednek a munkaerő-piaci lehetőségekkel. 

5. A  tanulókban  olyan  jól  hasznosítható  szakmai  tudást  alapoz  meg,  amely lehetőségeik 

függvényében adaptálható mindennapi életükbe. 

6. Személyi specifikumaihoz, lehetőségeikhez igazítottan kialakul a potenciális 

munkavállalói réteghez tartozás érzése és lehetősége. 

 

Feladatok 

1. Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség 

alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. 

2. Alapfokú növénytani ismeretek elsajátítása, a praktikus kertészeti tevékenységek 

elvégzéséhez. 

3. Váljon képessé a tanuló  az  egyszerűbb  kerti  munkafolyamatok  lehetőség szerinti minél 

önállóbb kivitelezésére. 

4. Elmélyül és automatizálódik a kertészeti  tevékenységek során megismert eszközök, 

kellékek rendeltetésszerű adekvát használata. 

5. Természetessé válik az óvatos eszközhasználat és munkavégzés, 

a balesetvédelmi szabályok betartása. 
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A készségfejlesztő tanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a kertészeti tevékenységekhez 

társuló szabálykövető magatartás; a mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és a 

cselekvés összefüggésének tudatosulásával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi alapon 

történő cselekvés kívánatos összhangja valósul meg. 

A folyamat végén a tanuló képes lesz cselekedetei következményeinek belátására, a mások 

iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos 

igazságérzete, társaival és az őt körülvevő személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. 

Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és 

tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai és munkatevékenységei során 

megerősödik kötelességtudata. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A fejlesztési terület elveit támogatja nemzeti, népi kultúránk 

értékeinek, a hagyományos kertészeti, növénytermesztési eljárások, a földrajzi elhelyezkedés 

és kedvező éghajlati feltételek mellett szokásos növények megismerése. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a 

tanulóban kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, a kerti tevékenységek gyakorlása 

során megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. A csoportban végzett feladatok során 

kialakul a társaikkal szembeni toleranciaképessége, továbbfejlődik társaihoz való reális 

viszonyulása. Kertészeti eszközismeretének meglétével a tevékenységek végzésénél ügyel saját 

és társai épségére. 

 

A családi életre nevelés: A tanuló képessé válik a kerti tevékenységek műveleteinek elvégzésére 

lakóhelyén, ezzel támogatva a családi munkamegosztást. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos 

törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Az 

egészségmegőrzés érdekében ismerje a zöldségnövények, gyógynövények védelmi és 

vitaminforrás szerepét. A kertészeti műveletekből származó nyersanyagokból előállított 

késztermékek milyen higiéniai felhasználással szolgálják a testi-lelki épségünket. Ráirányul a 

tanuló figyelme a rendszeres, egészséges és megfelelő összetételű táplálkozás fontosságára, a 

táplálék összetevőinek, minőségének megfigyelésére, a készségfejlesztő kerettanterv 

megteremti az egészségvédelem gyakorlatának alapjait. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és 

esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. A tanuló képessé válik 

takarékosan használni a kerti tevékenységek során alkalmazott ápoláshoz, védelemhez 

szükséges anyagokat. Erősödik tudatos fogyasztói alapismerete. Megismeri és tudatosan 

alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül benne az újrahasznosítás ismerete, 

adekvát alkalmazása. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása során 

megismerkedik a tanuló az otthoni gazdálkodás családi költségvetést segítő szerepével, a 

kertészeti tevékenység termelői hasznosságával és az esztétikus környezet kialakításának 

takarékos és hasznos módjával. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen 

elsajátítja a palántanevelésnél használatos szakkifejezéseket, a tevékenységek során használt 

eszközök és anyagok piktogramjait. Megismeri és tudatosan alkalmazza a társadalmi 

érintkezéshez szükséges kommunikációs formákat a gyakorlati tevékenységek során. 

Interperszonális kapcsolataiban a tisztelettudó, társas kommunikáció szabályait alkalmazza. 

Megismeri a munkavállalói alapokhoz szükséges, munkahelyeken alkalmazott és használt 

szabálykövető magatartásformákat, normákat betartó kifejezéseket. Megérti és elfogadja az 

utasítások szerinti feladatvégzés szükségességét. 

 

Matematikai kompetencia: Matematikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv a 

mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. A gyakorlati 

tevékenységekkel folyamatosan mélyül a tanulók mennyiségfogalma, főcsoport alá rendezési 

képessége. A növények tipizálása, a növénytani csoportok rendszer szerinti elhelyezése, 

besorolása segítik a tanulók elméleti tudásának rögzítését. A kerti tevékenységek során 

végzendő ültetési, vetési eljárásokkal fejlődik a tanulók térbeli tájékozódása, arányismereti, 

tervezői, kivitelezői képessége, az ok-okozati összefüggések felismerése. Átlátnak logikai 

kapcsolatokat és törekszenek ezek pontos megfogalmazására. Az évszakoknak megfelelően 

végzett tevékenységek elsajátítása során időbeli orientációs képességük erősödik. A tanulóknak 

kialakult mennyiségfogalma lesz egyéni képességeknek 
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megfelelő számkörben, felismerik az adott mennyiségeket és ezt alkalmazni tudják a 

palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv gyakorlati tevékenysége során. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos és technikai 

kompetencia területen a készségfejlesztő kerettanterv során gyakorlati jellegű 

természettudományos műveltség, a felhasználói szintű tájékozottság kialakítása folyik, a 

mindennapi életben előforduló jelenségek körében. A tanuló ismereteinek segítségével, a 

megfelelő módszerek felhasználásával képessé válik leírni és megmagyarázni a természet 

egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A hőmérsékleti változások ismeretében képes a  tudatos, 

előregondolt kerti tevékenységek védelmi és karbantartói eljárásait meghatározni. Érzékeny a 

hazai és globális természeti környezeti problémák iránt. Képes és kész saját életében 

környezettudatos döntések meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság 

környezetkárosító hatásának kialakulásában. A tanuló megfigyeli és értelmezi a mindennapi 

élethez köthető természeti jelenségeket. Képes lesz az évszaknak megfelelő kerti 

tevékenységeknek elvégzésére. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a tanulót 

abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az 

állampolgári kompetenciák fejlesztése a tanulók jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a 

pedagógus a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. 

Képessé válik a családi munkamegosztásban, otthoni környezetben lakóhelyének széppé 

tételére, ezáltal hasznosítja a palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv által nyújtott 

kompetenciákat. Gyakorolja a közösségi viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek 

igénybevételével. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia területén a tanuló felismeri reális lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja, 

kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások segítségét. 

Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él azokkal, 

tájékozódik a pénz világában. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének megfelelően motivált tevékenységeiben. A 

tevékenysége során tudatosan alakítja ki a megfelelő környezetet, ügyel az esztétikumra és   a 
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praktikusságra. Kert és növénygondozási ismeretei birtokában képes a belső szépérzék 

kialakítására. Az esztétikai igényessége a kerti műveletek során is visszatükröződik. 

 

Eszközigény 

1. vetőmagok, szaporítóanyagok, fűszermagok, palántanövények 

2. műtrágyák, növényvédő szerek, permetszerek 

3. kézi- és háti permetezőgép 

4. talajművelő eszközök (ásó, kertészeti gereblye, lombseprű) 

5. kézikocsi, talicska 

6. ültetőfa, öntözőkanna, zsineg 

7. szaporító láda, lehúzó-fa, cserép 

8. vödör, lapát, vasvilla 

9.   lombseprű, vesszőseprű, cirokseprű 

10. hulladékgyűjtő  és -tároló edények szelektív hulladékok gyűjtésére, tárolására 

11. műanyag rekesz, metszőolló 

12. kézi és motoros fűnyíró 

13. kézi és gépi sövénynyíró (fű szegélynyíró olló, virágolló) 

14. rotációs kapa 

15. mosó – fertőtlenítő berendezés 

16. meszelő – és festő szerszámok 

17. kerti esőztető berendezések 

18. különböző méretű létrák 

19. munkaruha, sapka, bakancs 

20. védőszemüveg, védőkesztyű 

21. gázmaszk, pormaszk, gumicsizma 

22. teleszkópos ablakmosó 

23. cirokseprű 

24. vízlepergető 

25. fűszerháló 

26. fűszerzsák 

27. üvegcsék, tégelyek, spatula (olajok, kenőcsök készítéséhez) 

28. zsineg 

29. tárolási eszközök (dobozok, zacskók, tálcák) 

30. paprikacsumázó 
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31. fóliahegesztő 

32. gumikesztyű 
 

 

Óraterv a tanterv teljesítéséhez 
 

 
Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 13 

2 éves órakeret 936 

 

Időkeret a tantárgy témáinak feldolgozására 
 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek 180 90 90 

2. Palántanövények 216 108 108 

3. Fűszer – és gyógynövénytan 122 61 61 

4.Termesztési ismeretek 130 65 65 

5.Talajművelés kézzel és kerti kisgépekkel 288 144 144 

 
 

Tematikai egység 1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek Órakeret: 180 

Előzetes tudás 1. Baleset védelmi ismeretek. 

2. Ismerje a legfontosabb kerti szerszámokat. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Szerezzen a tanuló pontos ismereteket a kertben használható 

kéziszerszámokról. 

2. Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Fejlesztési feladat 

1. A tanuló kerüljön megfelelő munkavállalási alapismeretek 

birtokába, 

2. A tanuló tudja minél nagyobb önállósággal megtervezni a 

unkafolyamatot és kiválasztani a szükséges alapanyagokat, 

eszközöket, 

3. A tanuló legyen képes a biztonságos és balesetmentes 

vegyszerhasználat kivitelezésére. 

 

Ismeretek 

1. Munkavállalói ismeretek. 

2. A kertészeti berendezések és eszközök általános tulajdonságainak 

bemutatása üzemen kívül és munka közben. 

3. Ismerkedés a vegyszerekkel 

4. Adagolási eljárások 

 

 

Tevékenység 

1. A munkavállalással, munkába állással kapcsolatos ismeretek 

elsajátítása. 

2. Az elvégzendő feladatoknak leginkább megfelelő eszközök, 

berendezések helyes kiválasztása, használatának elsajátítása. A 

velük történő balesetmentes munkavégzés szabályai. 

3. Vető és ültető kéziszerszámok szabályos használata. 

Növényvédelmi eljárások eszközeinek használata. 

4. Munkafolyamatok és menete. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, 

beszédfejlesztés 

 

Etika: Egyén, 

közösség, társadalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Piktogram, balesetvédelem, elsősegély, munkaruha, növényvédő 

szerek, permetszerek. 

Kertészeti munkafolyamatok alapfogalmai. 

 
 

Tematikai egység 2. Palántanövények Órakeret: 216 

Előzetes tudás Rendelkezzen ismeretekkel a különböző növényekről. Egyszerűbb 

kerti munkák ismerete. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Legyenek alapvető növénytani ismeretei. Szerezzen ismereteket a 

palántanevelésről, szaporítási-, betakarítási eljárásokról. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. A tanuló ismerje és nevezze meg a növényi szervek (gyökér, szár, 

levél, virág, termés) részeit, típusait, 

2. A tanuló ismerje hazánk éghajlati és talajadottságait, 

3. A tanuló ismerje a palántanevelési módokat. 

 

 

Ismeretek 

1. A növények felépítése, életjelenségei. 

2. Éghajlattan, környezettan. 

3. Növények tipizálása. 

4. Palántanevelési módok. 

5. Ültetési munkálatok. 

6. Szaporítási ismeretek. 

7. Betakarítási eljárások, módszerek. 

 

 

Tevékenység 

1. A tanuló ismerje a növények részeit, a szerves anyagfelépítésének 

főbb lépéseit, a különböző szaporodási módokat. 

2. A kerteket és a parkokat alkotó növények élet-feltételei (talaj, víz, 

levegő, napfény). 

3. A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők. 

4. Csoportosítás. 

5. Palántanevelési módok. 

6. Az elvégezendő feladatoknak megfelelő eszközök, berendezések 

kiválasztása és helyes alkalmazása növények megismerése, 

felismerése. 

7. A különféle dísznövények és zöldségek palántáinak kiültetése. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, 

beszédfejlesztés 

 

Környezet és 

egészségvédelem: Élő 

természet, élőlények 

és környezetük 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időjárás elemeinek ismerete, éghajlat változásai. 

Konyhakerti palánták, melegházi palánták, hidegágyi palánták. 

Palántanevelési módok: 

- Tűzdeléses 

- Tűzdelés nélküli 

- Tápkockás (földlabdás) tálcás, cserepes, kiskonténeres 

palántanevelés 

 
 

Tematikai egység 3. Fűszer – és gyógynövénytan Órakeret: 122 

Előzetes tudás Növénytani ismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Szerezzen jártasságot a növények gondozásában, ápolásában. 

2. Legyen képes megkülönböztetni a gyógy és fűszernövényeket; 

ismerje azok gondozási, ápolási folyamatait és felhasználásának 

módjait. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. A tanuló ismerje és nevezze meg a fűszernövény részeit. (gyökér, 

szár, levél, virág, termés) Jellemezze a növényeket külső 

megjelenésük alapján, 

2. A tanuló szerezzen jártasságot a növények gondozásában, 

ápolásában, 

3. A tanuló ismerje a gyógyításra alkalmas növényfajtákat, 

alkalmazásukat és hatásukat (fertőtlenítő, gyulladás csökkentő, 

nyugtató stb.) 

 

Ismeretek 

1. A fűszerkert és gyógynövénykert alapanyag feltételeinek 

megismerése. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, 

beszédfejlesztés 

 

Környezet és 

egészségvédelem: 

Egészségmegőrzés- 

egészséges életmód 
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2. Talajművelő eszközök használata mellett történő ápolási, 

gondozási eljárások. 

3. Házi patika, ápoláshoz hasznosítható praktikus ismeretek 

(szépészeti, egészségvédelmi). 

4. Betakarítási eljárások, módszerek. 

 

 

Tevékenység 

1. Gyógynövények felismerése, válogatása, csoportosítása. 

2. A betanított módszerek mellett történő ritkítási, betakarítási, 

tárolási műveletek végrehajtása. 

3. Évszakonkénti mezőgazdasági munkák megismerése és végzése. 

4. Tartósítási eljárások. 

5. Szárítás, fagyasztás, olajkészítés, zsákolás, tárolás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zsálya, citromfű, levendula, menta, körömvirág, oregánó, 

bazsalikom, kakukkfű, kamilla, fűszerpaprika, cickafark, rozmaring, 

mustármag, kömény fogalmi meghatározásai. Kamilla főzet, 

sebkezelő gyógynövények, jótékony elixírek. Fáradt talaj, beteg 

palánta, virágba fordulás, metszés, túl sok növény kis helyen, 

öntözés. 

 
 

Tematikai egység 4. Termesztési ismeretek Órakeret: 130 

Előzetes tudás Rendelkezzen ismeretekkel az alapvető szaporítási módokról. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Ismerje meg a termőtalajt és a termőképességének fenntartási 

módjait. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. A tanuló ismerje fel a kertészeti termesztésben előforduló 

termesztő berendezéseket, termesztő-edényeket, kertészeti 

szerszámokat, tudja felhasználási lehetőségeiket, szakszerű 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, 

beszédfejlesztés 
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használatukat, 

2. A tanuló ismerje a főbb talajtípusokat, 

3. A tanuló ismerje a talajművelés célját, idejét, módjait, 

4. A tanuló ismerje a trágyázás célját, idejét, módjait, 

5. A tanuló ismerje meg az öntözés szerepét, jelentőségét, 

6. A tanuló legyen tisztában a növényvédelem jelentőségével, 

feladataival. 

 

 

Ismeretek 

1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei. 

2. Talaj típusok. 

3. Talajművelés. 

4. Trágyázás. 

5. Öntözés. 

6. Növényvédelem. 

 

 

Tevékenység 

1. A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések 

(üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő 

építmények (tárolók), termesztő edények (cserepek, szaporító 

ládák, - tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése. 

2. A talaj képződése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok 

fontosabb tulajdonsága 

3. Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei 

4. A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása 

5. Az öntözés jelentősége 

6. A növényvédelem jelentősége, feladata 

 

Környezet- és 

egészségvédelem: Élő 

természet – élőlények 

és környezetük 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegház, fólia, ágyás fogalma. 

 
 

Tematikai egység 5. Talajművelés kézzel és kerti kisgépekkel Órakeret: 288 
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Előzetes tudás Talajtani ismeretek. Kerti eszközök, berendezések pontos ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. A tanuló értse meg a környezetvédelem fontosságát. 

2. A tanulónak legyenek ismeretei a talajművelés különböző 

módszereinek hatékonyságáról, a köztük levő különbségekről, 

eltérő alkalmazásuk okairól. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. A tanuló legyen képes a szabályos ismeretek alkalmazása során a 

megfelelő eszközök tárgyak kiválasztására, és annak megfelelő 

helyen és sorrendjében történő használatára, 

2. A tanuló a gyakorlati órákon megszerzett tapasztalataival képes 

legyen a külső gyakorlati helyszíni tevékenységek lehetőség 

szerinti önálló elvégzésére, 

3. A tanuló sikeresen tudjon környezetéhez aktívan alkalmazkodni, 

azt megóvni és fejleszteni, 

4. A tanuló legyen tisztában a védelmi funkciók hasznos szerepével, 

fontosságával. 

 

 

Ismeretek 

1. A kert, a park, a zöldterület fogalma, jelentősége, szerepe 

környezetünkben 

2. Díszfák, díszcserjék gondozása 

3. Gyepápolási ismeretek 

4. Hulladékgazdálkodás 

5. Környezetvédelem 

6. Parkok eszközeinek védelme és védelmi feladatok hasznossága 

 

 

Tevékenység 

1. Kertek, parkok növényeinek és tárgyainak gondozása. 

2. Növények nevelése, gondozása 

 

Környezet- és 

egészségvédelem: Élő 

természet – élőlények 

és környezetük 
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3. Komposztálás 

4. Műtrágyák növényvédő szerek biztonságos és rendeltetésszerű 

használata. 

5. Szelektív hulladékgyűjtés. 

6. Fagytalanítási eljárás során a téli időszak védelmi feladataival 

való megismertetés. Park és udvari eszközök anyagának védelme, 

azok munkafolyamatainak egyszerűbb elvégzési és karbantartói 

folyamatai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szelektív hulladékgyűjtés fogalmai, fagytalanítás, komposztálás, 

műtrágya 

 
 

 


