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Az informatika szakmacsoportos szakképzés során felhasználásra kerülő tananyagok
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Hálózatok I. gyakorlat
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IT Essentials
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(angol)
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Hálózatok I. (elmélet)
Hálózatok I. gyakorlat

A tantárgyi követelmények teljesítése és a Cisco tananyag feldolgozásának viszonya:




A tanórákon a tanárok a tananyag összefoglalásával (elméleti órák), a legfontosabb új
ismeretek kiemelésével és gyakorlati feladatok kipróbálásával (gyakorlati óra) készítik fel a
tanulókat.
A cisco tananyagok fejezeteinek feldolgozására javasolt módszer a tanulók otthoni
hozzáférési lehetőségét kihasználva az on-line felkészülés.

Tantárgyi értékelés alapelvei, menete
A tanulók tantárgyi értékelésének alapja a cisco tananyag fejezetzáró on-line vizsgáinak értékelése
alapján született érdemjegy. Az on-line fejezet záró vizsgák a tanórákon, ellenőrzött keretek között
zajlanak.
A tantárgyi értékelés az on-line fejezetzáró vizsgákon kívül a szaktanár által összeállított egyéb írásbeli
számonkéréseket is tartalmazhat.

Az informatika szakmacsoportos szakmai tantárgyak értékelése az írásbeli feladatoknál:
100-85% : 5 (jeles)
84-70% : 4 (jó)
69-45% : 3 (közepes)
44-30% : 2 (elégséges)
29-0% : 1 (elégtelen)
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Az on-line Cisco vizsgák tantárgyi értékelése:
89-100% 5 (jeles)
76-88 % : 4 (jó)
63-75 % : 3 (közepes)
51-62 % : 2 (elégséges)
0-50 % : 1 (elégtelen)
A gyakorlati feladatok értékelése minden esetben a feladat kihirdetésével együtt kerül ismertetésre.

A Cisco minősítés kiadására vonatkozó alapelvek – a cisco kurzusok zárása
A záróvizsga tartalma a bizonyítvány kiadásának feltételei
A kurzus zárás megkezdésének a feltétele: az kezdheti meg a kurzus zárását, aki minden fejezetzáró
vizsgát elvégezte és legalább 75 %-ot ért el.
A kurzus zárás tartalma:
I. online-záróvizsga
II. gyakorlati záróvizsga
Visszajelzés a tanfolyamról

Az adott kurzus Cisco minősítését az kaphatja meg, aki az online-záróvizsgát és a gyakorlati
záróvizsgát is legalább 75%-ra teljesítette.
A szaktanárok a tanév végén, június 15-ig letöltik a tanúsítványokat és mentik egy közös mappába. A
tanúsítvány átadása a tanév végén az év végi bizonyítvány osztás alkalmával történik meg.

Budapest, 2018. szeptember 01.

Király László igazgató
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