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SZAKMAI ALAPOZÁS A KÖNNY ´ÚIPAR SZAKMACSOPORTRA
,,A2’’változat
10. évfolyam
Könny´úipari szakmai alapozó ismeretek
Könny´úipari szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

148 óra
222 óra
370 óra

KÖNNY ´ÚIPARISZAKMAIALAPOZÓISMERETEK
Évi óraszám: 148 óra
Célok és feladatok
A szakiskolában a 10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében a könny´úipari szakmacsoport közös
szakmai-elméleti ismereteinek nyújtása, a készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozó oktatás keretében
a tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a könny´úipari szakmacsoport jellemz´ó
technológiáival, a felhasznált anyagokkal, ezek környezetvédelmi vonatkozásaival, megismerik a szakmacsoportba
tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szerepl´ó konkrét szakképesítés kiválasztására.
A Könny´úipari szakmai alapozó ismeretek oktatásának célja:
— tájékoztasson a könny´úipari szakmák kialakulásáról, fejl´ódésér´ól, az öltözködés és a divattörténet f´óbb állomásairól,
— felkészítse a tanulókat a gyártási m´úveletek kézi és gépi kivitelezésénél alkalmazott rajzos ábrák értelmezésére,
a jelölések ismeretére, az egyszer´úbb m´úveleti ábrák rajzolására,
— felkészítse a tanulókat a m´úszaki dokumentáció értelmezésére és alkalmazására,
— megismertesse a tanulókkal a gyártási m´úveletekre vonatkozó min´óségi el´óírásokat,
— ismertesse meg a szakterületen leggyakrabban felhasznált nyersanyagok fajtáit, tulajdonságaikat, valamint a
bel´ólük készült alapanyagok, félkész és késztermékek feldolgozhatóságát, viselési tulajdonságait és környezeti jellemz´óit,
— adjon áttekintést a szakterületre jellemz´ó alapvet´ó konfekcionálási m´úveletekr´ól, az alkalmazott gépek m´úködési
elvér´ól,
— mutasson rá a nyersanyagjellemz´ók, a feldolgozási körülmények és a kész anyag vagy termék tulajdonságainak a
feldolgozhatóságot befolyásoló összefüggéseire,
— felkeltse a tanulók érdekl´ódését a mindenkori divatirányzatok követésére és az újabb technológiák megismerésére
egyaránt.
Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen
az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, az algoritmikus gondolkodás, az önálló ismeretszerzés képessége, a kreativitás,
az ismeretek alkalmazási képessége.
Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket.
Er´ósödjék a tanulókban a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete.
Keltse fel a tanulók érdekl´ódését az egyes könny´úipari szakmák iránt.
Fejlessze kép-, valamint ábraolvasási, -értelmezési készségüket. Tegye képessé a tanulókat egyszer´úbb szakmai
ábrázolásokat értelmezni, készíteni.
Tegye képessé a tanulókat a gyártási m´úveletek legfontosabb alapfogalmainak meghatározására, a szakkifejezések
szakszer´ú használatára.
Fejlessze a tanulók kézügyességét, arányérzékét, térlátását, ízlését, m´úszaki m´úveltségét.

Belép´ó tevékenységformák
Ismeretszerzés tanári útmutatás alapján egyénileg és csoportosan, írott szövegekb´ól, elektronikus adatbázisokból,
megfigyelésekb´ól.
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Szakma- és divattörténet:
A könny´úipari szakmák kialakulásának, fejl´ódésének megismerése a történeti korok tükrében.
A különböz´ó korok öltözködésének, divatjának a jellegzetességei, bemutatásuk szemléltet´ó anyag alapján.
Könny´úipari anyag- és gyártásismeret:
A könny´úiparban (textil-, b´ór/sz´órme-, cip´ó-, ruhaipar) felhasznált legfontosabb nyersanyagok jellemz´óinek, feldolgozási technológiájának és azok környezeti hatásának bemutatása.
A textíliák, b´órök, sz´órmék gyártási menetének és az el´óállító gépek m´úködési elvének bemutatása szemléltet´ó anyag
alapján.
A könny´úipari áruféleségek, a félkész és késztermékek bemutatása mintagy´újtemény alapján.
Konfekcionálási alapismeretek:
A konfekcionálás legfontosabb alapfogalmainak megismertetése a szakkifejezések szakszer´ú használatával.
Egyszer´úbb szakmai ábrázolások értelmezése, készítése.
A gyártási folyamat legfontosabb szakaszainak, m´úveleteinek ismertetése, egyszer´úbb termékek bemutatása alapján.
Szakma- és divattörténet
Témakörök

Tartalmak

A könny´úipari
szakmák története

A könny´úipar ágai és azok kapcsolata.
A könny´úipari szakmák kialakulása, fejl´ódésük a történeti korok tükrében.

Öltözködés- és
divattörténet

A különböz´ó korok öltözködésének, divatjának a jellegzetességei.

Könny´úipari anyag- és gyártásismeret
Témakörök

Tartalmak

A könny´úipar
nyersanyagai,
alapanyagai

A textil-, a b´ór/sz´órme- és a cip´óipar nyersanyagai, a ruhaipar alapanyagai és környezeti jellemz´óik.

Textíliák, b´órök,
sz´órmék gyártása

Textíliák gyártása, b´órök, sz´órmék gyártása és környezeti hatásuk.

Könny´úipari
áruismeret

A textíliák, b´órök, sz´órmék fajtái, csoportosításuk legfontosabb jellemz´óik alapján.

Konfekcionálási alapismeretek
Témakörök
Konfekcionálási
alapismeretek

Tartalmak
Konfekcionálási alapfogalmak.
El´ókészít´ó m´úveletek.
Összeállító m´úveletek.
Alkatrészek és egyszer´úbb termékek készítése.

A továbbhaladás feltételei
Szakma- és divattörténet:
A tanulók tudják rendszerezni és jellemezni a könny´úipar ágait és azok kapcsolatát, a könny´úipari szakmák
kialakulását, fejl´ódését, a különböz´ó korok öltözködésének, divatjának a jellegzetességeit.
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Könny´úipari anyag- és gyártásismeret:
A tanulók tudják ismertetni a könny´úiparban felhasznált nyersanyagokat, azok jellemz´óit, legfontosabb tekintettel a
feldolgozhatóságra és a viselési tulajdonságokra, a textíliák, b´órök, sz´órmék gyártásának menetét, az el´óállító gépek
m´úködési elvét.
Konfekcionálási alapismeretek:
A tanulók tudják ismertetni a konfekcionálás legfontosabb alapfogalmait a szakkifejezések szakszer´ú használatával,
készítsenek önállóan és alkalmazzanak egyszer´úbb szakmai ábrázolásokat feladatban, tudják megfelel´ó sorrendben
ismertetni az alkatrészek, egyszer´úbb termékek gyártásának legfontosabb szakaszait, m´úveleteit.

KÖNNY ´ÚIPARISZAKMAIALAPOZÓGYAKORLATOK
Évi óraszám: 222 óra
Célok és feladatok
A szakiskolában a 10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében a könny´úipari szakmacsoport közös
szakmai gyakorlati ismereteinek nyújtása, a készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozó oktatás
keretében a tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a könny´úipari szakmacsoport
jellemz´ó technológiáival, a felhasznált anyagokkal, ezek környezeti jellemz´óivel, megismerik a szakmacsoportba tartozó
szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szerepl´ó konkrét szakképesítés kiválasztására.
A Könny´úipari szakmai alapozó gyakorlatok oktatása révén a tanulók:
— jussanak sikerélményhez a gyakorló tevékenységek során,
— szerezzenek kell´ó gyakorlatot a különféle ábrázolási technikák eszközhasználatához,
— ismerjék meg a szakmai ábrázolások alapjait,
— a szakmai gyakorlati alapismereteket olyan szinten sajátítsák el, amely képessé teszi ´óket bármely alapvet´ó
szakmai feladat elvégzésére,
— a technológia ismeretében önállóan ismerjék fel, el´ózzék meg, küszöböljék ki a hibákat,
— legyenek képesek a pontos, szakszer´ú és kitartó munkára,
— készüljenek fel az önálló ismeretszerzésre, a korszer´ú technika, technológia iránti érdekl´ódésre, a mindenkori
divatirányzatok követésére,
— sajátítsák el a könny´úiparban használatos eszközök, gépek, berendezések szakszer´ú üzemeltetését, szabályozását,
tisztítását és balesetmentes alkalmazását,
— alkalmazzák a könny´úiparban használatos magyar nyelv´ú szakkifejezéseket úgy, hogy egy id´óben tudják annak
idegen nyelv´ú (szakmai) megfelel´óit is.
Fejlesztési követelmények
Fejlessze és er´ósítse a tanulók eddig megszerzett manuális készségeit és képességeit.
Fejlessze a tanulók szín-, forma- és arányérzékét, szemmértékét, esztétikai érzékét, ízlését, a munkamozdulatok
pontosságát, összerendezettségét.
Nevelje a tanulókat az új iránti fogékonyságra, a pontos, igényes munkavégzésre.
Segítse a tanulók tehetségének kibontakoztatását.
Belép´ó tevékenységformák
Ismeretszerzés tanári útmutatás alapján egyénileg és csoportosan, írott szövegekb´ól, elektronikus adatbázisokból,
megfigyelésekb´ól.
Minta- és modellábrázolás:
Mintarajzok készítése különféle ábrázolási módok, eszközök használatával.
Aránytanulmányok készítése emberi testr´ól.
Különböz´ó stílusú, típusú ruha-, cip´ó-, öltözetkiegészít´ó modellek rajzvázlatainak készítése.
Anyagtársítások készítése szakmai és esztétikai szempontok alapján.
Helyes és helytelen öltöztetés, kiegészít´ó választásának gyakorlása, öltözetek összeállítása.
Divat-, modellrajzok olvasása, értelmezése divatrajzok, fotók, filmek alapján.
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Készségfejleszt´ó gyakorlat:
A szakterületre jellemz´ó alapanyagok bemutatása.
A hétköznapokból ismert jellegzetes könny´úipari termékek alapanyagának meghatározása, csoportosításuk anyagfajták (textil, b´ór, egyéb) és felhasználási terület szerint.
A szakterület jellegzetes nyersanyagai, félkész és késztermékei legalapvet´óbb tulajdonságainak meghatározása egyszer´ú vizsgálatok alapján.
A különféle nyersanyagokhoz megfelel´ó feldolgozási technikák kiválasztása.
A választott munkadarab elkészítéséhez a megfelel´ó eszközök, gépek kiválasztása, balesetmentes kezelése.
Egyszer´úbb termékek készítése különféle nyersanyagokból a könny´úiparban használatos egyszer´úbb technika (technikák) alkalmazásával.
Minta- és modellábrázolás
Témakörök

Tartalmak

Mintarajzok készítése

Különféle ábrázolási módok, eszközök megismerésével a szakterületre jellemz´ó mintarajzok készítése.

Aránytanulmányok
készítése
emberi testr´ól

A feln´ótt emberi test arányainak megismerése, szabadkézi vázlatok készítése normál
feln´ótt emberi testr´ól.

Modellrajzok
készítése

Különböz´ó stílusú, típusú ruha-, cip´ó-, öltözetkiegészít´ó modellek rajzvázlatainak
készítése.

Anyagtársítások

Anyagtársítások összeállítása szakmai és esztétikai szempontok alapján.

Helyes és helytelen
öltöztetés,
kiegészít´óválasztás

Különféle célú öltözékek és összeállításuk szempontjai, öltözék-összeállítások készítése, öltözékkiegészít´ók választása.

Divat-, modellrajzolvasás

Divatlapok, -fotók, -filmek tanulmányozása, modell(rajz)-olvasás a jellemz´ó divatvonalak, technológiai szempontok kiemelésével.

Készségfejleszt´ó gyakorlat
Témakörök

Tartalmak

A könny´úipar
alapanyagai

Természetes szálasanyagok és vegyi szálak.
Természetes és m´úb´órök.
Természetes és m´úsz´órmék.

A könny´úipar
nyersanyagainak
feldolgozása,
egyszer´úbb termékek
el´óállítása

Nemezelés.
Csomózási technikák.
Kézi szövés és kötés.
Síkkötés.
Varrás.
Egyéb eljárások.

Textilanyagok
vizsgálata:
— Szálasanyagok
felismerése
— Fonalak és cérnák
vizsgálata
— Szövetek, kötött
kelmék vizsgálata

Egyszer´ú vizsgálatok elvégzése, a tapasztalatok, mért adatok értelmezése,
értékelése:
— a fontosabb nyersanyagok felismerése tapintás, mikroszkópi vizsgálat és égetési
próba alapján,
— a fonalak és cérnák szerkezetének, sodratirányának meghatározása,
— a különféle kelmék megkülönböztetése szerkezetük alapján, a kelmék legalapvet´óbb jellemz´óinek meghatározása.
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Tartalmak

Kézi öltések és
varrások

Egyszer´ú kézi m´úveletek megfelel´ó min´óség´ú elvégzéséhez szükséges eszközök kiválasztása.
Mintakend´ók, egyszer´ú munkadarabok készítése a legfontosabb kézi öltések és varrások alkalmazásával.

Szerszámok, gépek
kezelése,
karbantartása

Egyszer´ú gépi m´úveletek megfelel´ó min´óség´ú elvégzéséhez szükséges eszközök kiválasztása.
Az alapvet´ó szerszámok, (varró)gépek beállítása, tisztítása, szakszer´ú, balesetmentes
üzemeltetése.

Egyszer´ú
varrástípusok
készítése

A legfontosabb öltések és egyszer´ú varrástípusok készítése megfelel´ó min´óségben.

A ragasztás és
a nedves
h´ómegmunkálás
m´úveletei

A legegyszer´úbb ragasztási és nedves h´ómegmunkálási m´úveletek elvégzése az alapvet´ó ragasztó- és vasalóeszközök balesetmentes üzemeltetésével.

Alkatrészek,
egyszer´úbb darabok
készítése

Kis alkatrészek, egyszer´úbb darabok, apróáruk készítése megfelel´ó m´úveleti csoportosításban és helyes technológiai sorrendben.

Díszít´óm´úveletek
a könny´úiparban

A készül´ó munkadarabhoz ill´ó díszítési mód, anyag, eszköz kiválasztása.
A díszítés elkészítése a gyártás megfelel´ó szakaszában.

A továbbhaladás feltételei
Minta- és modellábrázolás:
A tanulók tudják
— elkészíteni különböz´ó technikákkal és eszközökkel a szakterületükre jellemz´ó mintákat,
— meghatározni a normál emberi test arányait az egyes testrészek szakszer´ú megnevezésével,
— elkészíteni normál feln´ótt emberi test arányos vázlatrajzát,
— elkészíteni különböz´ó stílusú, típusú ruha-, cip´ó-, öltözetkiegészít´ó modellek (rajz)vázlatait,
— ismertetni az anyagtársítások szakmai és esztétikai szempontjait, és ezek alapján anyagtársítási mintákat összeállítani,
— ismertetni a különféle célú öltözékek összeállításának szempontjait, tudják meghatározni és kiválasztani néhány
alapvet´ó öltözék elemeit,
— meghatározni divatlapok, -fotók, -filmek, modell(rajz) tanulmányozása alapján a jellemz´ó divatvonalakat és a
modellek technológiai szempontból fontos részleteit.
Készségfejleszt´ó gyakorlat:
A tanulók tudják
— megkülönböztetni a könny´úipar különféle alapanyagait, és ismertetni azok legjellemz´óbb felhasználási területeit,
— meghatározni az alapanyagok legfontosabb tulajdonságait szubjektív módszerekkel és egyszer´ú eszközök segítségével,
— értelmezni a vizsgálatok tapasztalatait, és a mérési eredményeket kiértékelni,
— megállapítani a fonalak és cérnák szerkezetét, sodratirányát,
— megkülönböztetni a különféle kelméket, b´óröket, sz´órméket szerkezetük alapján, megállapítani legalapvet´óbb
méretjellemz´óiket,
— kiválasztani a megfelel´ó anyagot és eszközt a különféle feldolgozási technikákhoz,
— beállítani, szabályozni, tisztítani, szakszer´úen, balesetmentesen üzemeltetni a gyártás során felhasznált alapvet´ó
szerszámokat, varrógépeket,
— egyszer´ú termékek, apróáruk készítését meghatározni és helyes sorrendben elkészíteni a szükséges el´ókészít´ó,
összeállító és befejez´ó m´úveleteket, esetleges díszítéseket,
— elvégezni a kit´úzött feladatokat balesetmentesen, gazdaságosan.

