7. osztályos felzárkóztató
E-0001287/2015/D008
A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: engedélyezett egyéb képzések
A képzés időtartama: 400 óra (400 óra elmélet, 0 óra gyakorlat)
Képzés célja:
A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskola 7. osztályos végzettséget megszerezni, hogy
ezzel a továbbiakban részt vehessen a 8. osztályos képzéseken, amelyeknél a befejezett 7. osztály a
bemeneti feltétel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal
a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával
emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
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. Ismeri
a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok
gyakorlásához szükséges intézményeket.
Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük 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 modult tanuló 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 ismertek elsajátítása.

A képzés megkezdésének feltételei:
- Befejezett általános 6. osztály és a tankötelezettség betöltése

A képzés moduljai:
Képzési program moduljai

Matematika
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Kémia
Fizika
Földrajz
Biológia
Képzési program összes óraszáma

Elmélet

72
72
48
58
36
40
40
34
400

ÓRASZÁM
Gyakorlat Összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0

72
72
48
58
36
40
40
34
400

Bizonyítvány kiadásának feltételei:
- min. 50 %-os sikeres modulzáró (írásbeli) vizsga modulonként
- a kötelező dokumentumok megléte
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

A modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

