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Képzés megnevezése: 7-8. osztályos felzárkóztató képzés 
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Óraszám: 699 óra 
Elmélet óraszám: 699 óra 
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A szakképesítés rövid leírása: 
Képes az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a  

továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a  
befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása.  

 Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a 
szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával a gondolkodás 
általános kultúrájának emelése, az egész személyiség formálása, gazdagítása. 

 Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a 
megfogalmazása szóban és írásban.  

 Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.  

 Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. A 
legfontosabb társadalmi-történelmi változások, és azok jelentőségének ismerete, a politikai jogok 
gyakorlásához szükséges intézmények megismerése.  

 Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységünk során felhasznált anyagok kémiai 
tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű 
felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes 
természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a természettudományok iránti 
érdeklődés felkeltése.  

 Fizika: a képzésben résztvevő képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti 
tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére. Egyszerű kísérleteket, méréseket tud végrehajtani. 
Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.  

 Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, 
folyamatainak megismerése, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és 
módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.  

 Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.  

 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás,  

 Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség, Kapcsolatfenntartó készség, Segítőkészség, 
Motiválhatóság  

 Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Rendszerező képesség, Problémamegoldás, hibaelhárítás, Okok 
feltárása, Helyzetfelismerés, Általános tanulóképesség 

 

A képzés moduljai: 
Tanulástechnika 
Matematika 
Magyar irodalom 

Magyar nyelv 
Történelem 
Kémia 

Fizika 
Földrajz 
Biológia 

Intenzitás: Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 40 óra (5*8) óra 

Bemeneti feltételek: 
Iskolai előképzettség: Befejezett általános 6. osztályos és a tankötelezettség betöltése 

Szakmai előképzettség: a 6. osztályos kimeneti szintje 

Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése.  
 

A résztvevők kiválasztásának a módja:  
Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 

 

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán! 

 

Képző elérhetőségei: 
E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29 

http://www.felnottkepzes.hu/

