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Tantárgyi követelmények 

 
Számonkérés módja: 

- írásbeli dolgozat közepes nehézségű szövegből tízperces másolás formájában -   

teljesítménymérés 

A gépírás elsősorban nem elméleti tudnivalókat, hanem rendszeres gyakorlást igénylő 

tevékenység. A haszna egész életre szól. 

Ha nem is választjuk szakmaként, életünk során többször kell géppel írott, rövidebb-

hosszabb terjedelmű írásművet készítenünk. Ha a billentyűzet célszerű kezelését, a vakírást 

megtanuljuk, akkor később figyelmünk nagy részét gondolatainkra koncentrálhatjuk, mert 

kezünk szinte automatikusan végzi a legtöbb mozdulatot. Időt és energiát takarítunk meg. 

A tantárgy célja a digitális kompetencia fejlesztése is. A tanulók szerezzenek 

jártasságot az informatika világában, tudatosan alkalmazzák az IKT eszközöket sikeres 

tanulmányaik és sikeres szakmai életük elérése érdekében. Intézményünk Pedagógiai 

Programjában kiemelt helyen szerepel a  tanulói  kulcskompetenciák értelmezése.  

Gépírás órán az alábbi két kompetencia fejlesztése kapcsolódik a leggyakrabban a 

tananyagok feldolgozásához: 

Részlet a Kinizsi Pál Gimnázium Pedagógiai Programjából 

 „Digitális kompetencia  

Felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, 

röviden: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő 

terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció 

és hálózati együttműködés az interneten keresztül.  

 Hatékony, önálló tanulás  

Melynek révén az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni 

egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését 

és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes 

tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, 

otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.” 

 

A gépírástanár feladata olyan légkört biztosítani az órákon, ahol mindenki nyugodtan, 

aktívan, eredményesen vesz részt. Cél, hogy a tanulók olyan képességek birtokába jussanak a 

gépírás óra által, amelyekkel későbbi tanulmányaik és életük során a különféle 

adminisztrációs helyzetekben hatékony munkát, tevékenységet folytathatnak.  

A szakmai célok elérése érdekében úgy állítottam össze a tananyagot, hogy a 

készségfejlesztést szolgálják. Az alábbi táblázatos formában jól követhető az egész éves 

munka. 

 



 

A gépírás óra céljai 

 A diákok az irányított képzés és a folyamatos gyakorlás keretén belül fejlesszék 

személyiségüket, legyenek motiváltak az új információ befogadására és 

hasznosítására. 

 Fejlődjön a tartós figyelmük, koncentrációs képességük, a monotóniatűrő képességük. 

 A gépíráshoz szükséges helyes kéz- és testtartás kialakítása. 

 A tízujjas vakírás kialakítása. 

 A helyes leütéstechnika begyakorlása betűkapcsolási gyakorlatokkal. 

 A gépírás szabályainak betartása (elválasztás, írásjelek használata) 

 Folyamatos szövegek írása a szabályos javítási technika alkalmazásával 

 A hibátlan szövegmegjelenés érdekében önellenőrzés, javítás. 

 

A gépírás elsajátítása segíti az alábbi adminisztratív tevékenységek végzését: 

 Adatbeviteli feladatok intenzív munkavégzéssel 

 Elektronikus adatrögzítés  

 Hivatalos levelek, jegyzőkönyvek gépelése 

 Kiadványszerkesztési munkálatok stb. 

 

A gépírás tantárgy az érettségi követelmények között témakörönként, szóbeli és írásbeli 

követelményként nem jelenik meg. A gimnáziumi nyelvi előkészítő képzésben az 

informatikai gyakorlatok részeként azonban kötelező tantárgyként tanítjuk iskolánkban, így a  

tanulók megtanulják a számítógépen történő vakírást, képesek lesznek rövid szövegeket 

másolni, gépelni. 

 

Eredmény: a tanév végére tízujjas vakírással tíz perc alatt 600-800-1000 leütés terjedelmű 

szöveg gépelése, ez a sebesség további gyakorlással növelhető. 

 

Az órai anyagok feldolgozását segítő tankönyvek: 

 

Elbert Gyuláné – Héger Ferencné – Hollósi Béláné – Mogyorós Gabriella – Seidler Gizella:  

Gépírás, a betűtanulástól a hivatalos levelekig, Műszaki Kiadó 

Dankó Márta: Gépírási kalendárium, Nyíregyházi Főiskola, 2003.  

 

 


