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Célok és feladatok: A szakiskolákban 9–10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás
keretében egy szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek
nyújtása, készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozó oktatás keretében
a tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a
kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal,
megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására.
Az Építészeti szakmai alapozó ismeretek oktatásának alapvető célja olyan ismeretrendszer
és tudás kialakítása, amely megalapozza és formálja az építészet szakmacsoportba tartozó
szakképesítésekhez szükséges szemléletet.

Az Építészeti alapismeretek fejlessze a tanulók ismereteit az építmények kialakításáról,
funkcióiról. Alakítsa ki a tanulók helyes szemléletét a természetes és épített környezetről.

Készítse fel a tanulókat az építészeti alapfogalmak megismerésére és használatára. Alapozza
meg a tanulók ismereteit az építési tevékenységekről, az építés folyamatáról.

Az Építészeti műszaki rajz tanításának célja, hogy alapozza meg a tanulók ismereteit a
rajzeszközök használatáról. Készítse fel a tanulókat az ábrázoló geometria alapelemeit
felhasználva, szabadkézi rajzok készítésére egyszerű és összetett testekről, megfelelő
térlátással önálló szabadkézi vázlatok készítésére természet után. Készítse fel a tanulókat a
szabványos feliratok írására, a szabványos vonalvastagságok értelemszerű alkalmazására, a
műszaki rajzok méreteinek és feliratainak elkészítésére, a helyes méretarányok
megválasztására. Ismertesse meg a jellemző építészeti tervjelöléseket, a szerkezetek jelöléseit,
anyagjelöléseket, szintjelöléseket, jelképeket (nyilak, lépcső lépésvonala stb.), méretjelöléseket.

Készítse fel a tanulókat olvasni és alkalmazni az építészeti tervfajtákat, az építési
tervdokumentációt, értelmezni annak rendszerét, tartalmát, szabályait, formai és tartalmi
követelményeit. Alapozza meg a tanulók ismereteit az építészeti tervek szerepéről, tartalmáról
mint információhordozókról.
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Az Építőanyagok tananyag tanításának célja, hogy rendszerezze a tanulók építőanyagokról
szóló ismereteit. Megismertesse a tanulókat az anyagok jellemző tulajdonságaival.

Megismertesse velük a természetes köveket, felhasználásuk területeit. Mutassa be a
kerámiaipari alapanyagokat, a kerámiaipari technológiákat, az építőiparban használatos
kerámiaanyagokat és -termékeket. Összefüggéseiben mutassa be a beton adalék- és
kötőanyagait, a betonfajtákat, a betontermékeket. Mutassa be a fát mint építőanyagot, a
szerkezetek és burkolatok anyagát. Ismertesse az építőiparban előforduló fémanyagokat,
félkész fémtermékeket, gyártmányokat és fémszerkezeteket. Ismertesse meg a tanulókkal a
festékeket és szigetelőanyagokat. Rendszerezze az építőipari műanyag termékeket, műanyag
szerelvényeket, szerkezeteket. Mutassa be a munkahelyi ellenőrző vizsgálatokat, a
laboratóriumi szakvizsgálatokat. Hívja fel a figyelmet a minőség-ellenőrzés és minőségtanúsítás
jelentőségére és fontosságára.

Hívja fel a figyelmet az építőanyagok környezeti hatásaira.

Fejlesztési követelmények

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tárgyak tanulásához szükséges
képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az algoritmikus
gondolkodás, az önálló ismeretszerzés képessége.

Fejlessze a szóbeli, az írásos és a rajzi kommunikációs képességeket, a számítástechnikai
alkalmazási képességeket.

Fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját szakmai munkájukkal kapcsolatos kötelességtudata,
felelősségérzete, igényessége, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv
szabatos és helyes használatára, írásos és rajzi munkáikban az igényes külalakra.

Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás képessége, érezzék meg
a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.
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A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon
tudatos döntéssé a szakmaválasztás.

A tanulók szeressék a természetet, tiszteljék annak értékeit, és lássák az épületek és
környezetük harmonikus kialakításának lehetőségeit.

Építészeti alapismeretek

A tanulók ismerjék meg a természetes és épített környezetet, osztályozzák az építményeket
kialakításuk, funkciójuk szerint, az építészeti alapfogalmakat, szakkifejezéseket szakszerűen
alkalmazzák.

Építészeti műszaki rajz

A tanulók készítsenek szabadkézi vázlatokat természet után egyszerűbb tárgyakról és
formákról, alkalmazzák vázlataiknál a vetületi, az axonometrikus és a perspektivikus ábrázolás
alapvető szabályait. Értelmezzék (olvassák) és megfelelően alkalmazzák az építészeti
tervfajtákat.

Ismerjék a lépték használatát, a lépték- és a méretmegadások összefüggéseit.

Építőanyagok

A tanulók ismerjék az építőanyagok jellemző tulajdonságait, felhasználási lehetőségeiket,
környezetre gyakorolt hatását.
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Ismerjék fel a minőség-ellenőrzés és minőségtanúsítás jelentőségét és fontosságát.
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