SZABÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 33 542 05 Szabó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 542 05
A szakképesítés megnevezése:

Szabó

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
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33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó
33 542 05 0010 33 03
Női szabó

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7321
3
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1,5 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
3. félév végén
3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
anyagismeret szaktanterem
ruhaipari szaktanterem
számítógép-terem
termelő tanműhely
anyagvizsgáló laboratórium
tanműhely
ruhaipari tanműhely
látogatás kisüzemi termelőhelyen
látogatás nagyüzemi termelőhelyen

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7321

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Szabó, varrónő, modellkészítő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Üzleti kommunikációt folytat
Előkészíti a termék gyártását
Összeállítja a terméket az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően
Fehérnemű termékeket készít
Lakástextíl termékeket készít
Munkaruházati és védőruházati termékeket készít
Férfi ruházati termékeket készít
Női ruházati termékeket készít
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 542 01 0000 00 00
Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
33 542 07 0000 00 00
Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Azonosítóval látja el a terméket
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
C Gépek biztonságtechnikája
C Védőeszközök fajtái
B Tűzoltó készülékek működése
D Hulladékkezelési előírások
D Vegyianyagok tárolási, alkalmazási szabályai
E
Légtechnikai berendezések fajtái, működése
D Anyagmozgatás és tárolás előírásai
D Alapanyagok fajtái, jellemzői
C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
4
Tűzoltó készülékek használata
3
Elemi számolási készség
5
Védőeszközök használata
3
Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
4
Egyszerű mérőeszközök használata
5

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrző képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének
megfelelően
Szabásmintát készít
Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Terítékrajzot készít
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Meghatározza az anyagszükségletet
Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi
Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
Gépet, eszközt választ a technológiához
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C Modellezési ismeretek
C Szabásminta felfektetés módjai
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B
B
B
B
A

Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Műveleti utasítások felépítése, szerepe
Varrások alaki- és méretjellemzői
Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4
Szegővarrógépek kezelési készsége
4
Speciális varrógépek kezelési készsége
4
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
Precizitás
Tapintás
Látás
Szervezőkészség
Szaglás
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1321-06 Textiltermékek összeállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Méretvétel különféle textiltermékekhez
B Mérettáblázatok, méretjelölések
B Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
C Szabásminta másolása, kivágása
C Felfektetés, szabás
B Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
3
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4
Szegővarrógépek kezelési készsége
4
Speciális varrógépek kezelési készsége
4
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
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Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1322-06 Üzletvitel a könnyűiparban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üdvözli a vendéget
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Konzultál a vendéggel
Felméri a vendég igényeit
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Marketing munkát végez
Vállalkozást üzemeltet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kommunikáció eszközei
C Tárgyalástechnika alapjai
C Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
C Ügyvitel technikai eszközök használata
B Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái
B Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
B Öltözködési stílusok, színek hatása
B A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
C Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
B Költség kalkuláció részei
B Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
9

3

Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Konszenzuskészség
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1323-06 Fehérnemű-készítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat, díszítőelemeket javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alsóruházati cikktechnológia
B Hálóruházati cikktechnológia
B Ing, blúz cikktechnológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
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5
5
3
4
3
5
4
4
4

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
Szegővarrógépek kezelési készsége
Speciális varrógépek kezelési készsége
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1324-06 Munka- és védőruhák készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Kötényt készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Overált készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat javít
Varrást javít és foltoz
11

Méretre igazít ( bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
B Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B Munkaköpeny cikktechnológia
B Kötény cikktechnológia
B Overál cikktechnológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
3
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4
Szegővarrógépek kezelési készsége
4
Speciális varrógépek kezelési készsége
4
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1325-06 Lakástextíliák készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Ágynemű cikktechnológia
B Asztalnemű cikktechnológia
B Függöny cikktechnológia
B Díszpárna cikktechnológia
B Ágytakaró cikktechnológia
B Konyhai textília cikktechnológia
B Háztartási törlő cikktechnológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
3
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4
Szegővarrógépek kezelési készsége
4
Speciális varrógépek kezelési készsége
4
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
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Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1326-06 Csecsemő- és gyermekruhák készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit (csecsemőtől 12 éves
korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Csecsemő ruházatcikktechnológia
B Gyermekszoknya cikktechnológia
B Gyermeknadrág cikktechnológia
B Gyermekblúz cikktechnológia
B Gyermeking cikktechnológia
B Gyermekmellény cikktechnológia
B Gyermekoverall cikktechnológia
B Gyermekkabát cikktechnológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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3
4
3
5
4
4
4

Kézi varrás eszközei
Kézi szabászati eszközök
Gépi szabászat eszközei
Gyorsvarrógépek
Szegővarrógépek
Speciális varrógépek
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1327-06 Férfiruhák készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Nadrágot készít
Zakót készít
Mellényt készít
Átmeneti kabátot készít
Télikabátot készít
Sportöltözeteket készít
Alkalmi öltözékeket készít
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Férfiruhák speciális munkaműveletei
B Férfinadrág cikktechnológia
B Férfizakó cikktechnológia
B Férfimellény cikktechnológia
B Férfiing cikktechnológia
B Férfiátmenetikabát cikktechnológia
B Férfitélikabát cikktechnológia
B Férfi sportöltözet cikktechnológia
B Férfi alkalmiruha cikktechnológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
3
Kézi varrás eszközei
4
Kézi szabászati eszközök
3
Gépi szabászat eszközei
5
Gyorsvarrógépek
4
Szegővarrógépek
4
Speciális varrógépek
4
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1328-06 Női ruhák készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Szoknyát készít
Blúzt készít
Nadrágot készít
Mellényt készít
Raglánujjú ruhát készít
Japánujjú ruhát készít
Kosztümkabátot készít
Kabátot készít
Elkészíti a ruhák díszítését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Női ruhák speciális munkaműveletei
B Női szoknya cikktechnológia
B Női blúz cikktechnológia
B Női nadrág cikktechnológia
B Női mellény cikktechnológia
B Női ruha cikktechnológia
B Női kosztüm cikktechnológia
B Női kabát cikktechnológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
3
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4
Szegővarrógépek kezelési készsége
4
Speciális varrógépek kezelési készsége
4
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Önállóság
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Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1088-06
Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1319-06
Ruhaipari gyártmánytervezés
1321-06
Textiltermékek összeállítása
1322-06
Üzletvitel a könnyűiparban
1323-06
Fehérnemű-készítés
1324-06
Munka- és védőruhák készítése
1325-06
Lakástextíliák készítése
1326-06
Csecsemő- és gyermek ruhák készítése
A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1088-06
Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1319-06
Ruhaipari gyártmánytervezés
1321-06
Textiltermékek összeállítása
1322-06
Üzletvitel a könnyűiparban
1323-06
Fehérnemű-készítés
1324-06
Munka- és védőruhák készítése
1325-06
Lakástextíliák készítése
1327-06
Férfiruhák készítése

A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1088-06
Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1319-06
Ruhaipari gyártmánytervezés
1321-06
Textiltermékek összeállítása
1322-06
Üzletvitel a könnyűiparban
1323-06
Fehérnemű-készítés
1324-06
Munka- és védőruhák készítése
1325-06
Lakástextíliák készítése
1328-06
Női ruhák készítése
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8. A képzés szerkezete
A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

221/2.0/1321-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

221/1.0/1321-06

221/4.0/1321-06

221/1.0/1325-06

221/2.0/1325-06

221/2.0/1088-06

221/1.0/1088-06

221/3.0/1321-06

221/1.0/1325-06

1

221/1.0/1088-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefügő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

221/1.0/1319-06

221/3.0/1324-06

2
3
4
5
6
7
8
9

221/2.0/1319-06

10

221/2.0/1322-06

221/1.0/1324-06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

221/1.0/1323-06

221/3.0/1323-06

22

221/1.0/1322-06

221/3.0/1322-06

221/2.0/1323-06

221/2.0/1322-06

221/1.0/1322-06

221/2.0/1319-06

221/2.0/1324-06

1

221/3.0/1322-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

221/4.0/1323-06

35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefügő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

221/1.0/1326-06

6
7
8
9
10

221/3.0/1326-06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

221/2.0/1326-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű elágazás
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

221/2.0/1321-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

221/1.0/1321-06

221/4.0/1321-06

221/1.0/1325-06

221/2.0/1325-06

221/2.0/1088-06

221/1.0/1088-06

221/3.0/1321-06

221/1.0/1325-06

1

221/1.0/1088-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefügő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

23

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

221/1.0/1319-06

221/2.0/1322-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10

221/2.0/1319-06

221/3.0/1324-06

221/1.0/1324-06

221/2.0/1319-06

221/2.0/1324-06

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

221/3.0/1323-06

221/1.0/1323-06

221/1.0/1322-06

221/2.0/1322-06

221/3.0/1322-06

221/2.0/1323-06

221/2.0/1322-06

22

221/3.0/1322-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

221/4.0/1323-06

35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefügő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

24

3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

221/3.0/1327-06

221/2.0/1327-06

11

221/1.0/1327-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

25

A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű elágazás
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

221/2.0/1321-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

221/1.0/1321-06

221/4.0/1321-06

221/1.0/1325-06

221/2.0/1325-06

221/2.0/1088-06

221/1.0/1088-06

221/3.0/1321-06

221/1.0/1325-06

1

221/1.0/1088-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefügő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

26

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

221/1.0/1319-06

221/2.0/1322-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10

221/2.0/1319-06

221/3.0/1324-06

221/1.0/1324-06

221/2.0/1319-06

221/2.0/1324-06

1

11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

221/3.0/1323-06

221/1.0/1323-06

221/1.0/1322-06

221/2.0/1322-06

221/3.0/1322-06

221/2.0/1323-06

22

221/2.0/1322-06

221/1.0/1322-06

19

221/3.0/1322-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

221/4.0/1323-06

35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

27

3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

221/3.0/1328-06

221/2.0/1328-06

221/1.0/1328-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

28

A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése

1

221/1.0/1088-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

27

6

25

58

2
3
4
5
6

221/2.0/1088-06
221/1.0/1319-06
221/2.0/1319-06
221/1.0/1321-06
221/2.0/1321-06

18
0
54
0
0

38
69
0
66
0

6
12
9
0
30

62
81
63
66
30

7

221/3.0/1321-06

162

0

0

162

8
9
10

221/4.0/1321-06
221/1.0/1322-06
221/2.0/1322-06

0
24
18

0
0
0

252
36
72

252
60
90

11

221/3.0/1322-06

18

0

36

54

12

221/4.0/1322-06

12

0

0

12

13

221/1.0/1323-06

0

38

0

38

14

221/2.0/1323-06

81

0

0

81

15

221/3.0/1323-06

0

0

126

126

16

221/4.0/1323-06

0

0

25

25

17

221/1.0/1324-06

0

36

0

36

18

221/2.0/1324-06

81

0

0

81

19

221/3.0/1324-06

0

0

134

134

20

221/4.0/1324-06

0

0

19

19

21

221/1.0/1325-06

81

62

0

143

22

221/2.0/1325-06

0

0

108

108

23

221/3.0/1325-06

0

0

19

19

24

221/1.0/1326-06

168

0

0

168

25

221/2.0/1326-06

60

0

0

60

26

221/3.0/1326-06

Minőségbiztosítás
Szabásminta készítése
Gyártáselőkészítés
Szabásminta használata
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Textiltermék-összeállítás műszaki
dokumentációja
Textiltermék készítése
Marketing és kommunikáció
Anyag- ás áruismeret
Vállalkozás pénzügyi
tevékenysége
Vállalkozás létesítése,
üzemeltetése
Fehérnemű szabásminta készítése
Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája
Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája
Fehérnemű javító szolgáltatás
Munka- és védőruha szabásminta
készítés
Munka- és védőruha készítés
műszaki dokumentációja
Munka- és védőruha-készítés
műszaki dokumentációja
Munka- és védőruha-javító
szolgáltatás
Lakástextíliák gyártáselőkészítése
Lakástextil-készítés
gyártástechnológiája
Lakástextil-javító szolgáltatás
Csecsemő- és gyermekruha
modellezése
Csecsemő- és gyermekruha
gyártáselőkészítése
Csecsemő- és gyermekruha
gyártástechnológiája

12

0

560

572

29

elméleti

összes

Mindösszesen óra:

30

816

315

1469

2600

A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése

27

221/1.0/1088-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

27

6

25

58

28
29
30
31
32

221/2.0/1088-06
221/1.0/1319-06
221/2.0/1319-06
221/1.0/1321-06
221/2.0/1321-06

18
0
54
0
0

38
69
0
66
0

6
12
9
0
30

62
81
63
66
30

33

221/3.0/1321-06

162

0

0

162

34
35
36

221/4.0/1321-06
221/1.0/1322-06
221/2.0/1322-06

0
24
18

0
0
0

252
36
72

252
60
90

37

221/3.0/1322-06

18

0

36

54

38

221/4.0/1322-06

12

0

0

12

39

221/1.0/1323-06

0

38

0

38

40

221/2.0/1323-06

81

0

0

81

41

221/3.0/1323-06

0

0

126

126

42

221/4.0/1323-06

0

0

25

25

43

221/1.0/1324-06

0

36

0

36

44

221/2.0/1324-06

81

0

0

81

45

221/3.0/1324-06

0

0

134

134

46

221/4.0/1324-06

0

0

19

19

47

221/1.0/1325-06

81

62

0

143

48

221/2.0/1325-06

0

0

108

108

49

221/3.0/1325-06

0

0

19

19

50

221/1.0/1327-06

210

0

0

210

51

221/2.0/1327-06

30

0

36

66

52

221/3.0/1327-06

Minőségbiztosítás
Szabásminta készítése
Gyártáselőkészítés
Szabásminta használata
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Textiltermék-összeállítás műszaki
dokumentációja
Textiltermék készítése
Marketing és kommunikáció
Anyag- ás áruismeret
Vállalkozás pénzügyi
tevékenysége
Vállalkozás létesítése,
üzemeltetése
Fehérnemű szabásminta készítése
Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája
Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája
Fehérnemű javító szolgáltatás
Munka- és védőruha szabásminta
készítés
Munka- és védőruha készítés
műszaki dokumentációja
Munka- és védőruha-készítés
műszaki dokumentációja
Munka- és védőruha-javító
szolgáltatás
Lakástextíliák gyártáselőkészítése
Lakástextil-készítés
gyártástechnológiája
Lakástextil-javító szolgáltatás
Férfiruha-szabásminta készítése,
modellezése
Férfiruha-készítés
gyártáselőkészítése
Férfiruha-készítés
gyártástechnológiája

0

0

524

524

31

elméleti

összes

Mindösszesen óra:

816

315

1469

2600

A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése

53

221/1.0/1088-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

27

6

25

58

54
55
56
57
58

221/2.0/1088-06
221/1.0/1319-06
221/2.0/1319-06
221/1.0/1321-06
221/2.0/1321-06

18
0
54
0
0

38
69
0
66
0

6
12
9
0
30

62
81
63
66
30

59

221/3.0/1321-06

162

0

0

162

60
61
62

221/4.0/1321-06
221/1.0/1322-06
221/2.0/1322-06

0
24
18

0
0
0

252
36
72

252
60
90

63

221/3.0/1322-06

18

0

36

54

64

221/4.0/1322-06

12

0

0

12

65

221/1.0/1323-06

0

38

0

38

66

221/2.0/1323-06

81

0

0

81

67

221/3.0/1323-06

0

0

126

126

68

221/4.0/1323-06

0

0

25

25

69

221/1.0/1324-06

0

36

0

36

70

221/2.0/1324-06

81

0

0

81

71

221/3.0/1324-06

0

0

134

134

72

221/4.0/1324-06

0

0

19

19

73

221/1.0/1325-06

81

62

0

143

74

221/2.0/1325-06

0

0

108

108

75
76

221/3.0/1325-06
221/1.0/1328-06

0
210

0
0

19
0

19
210

77

221/2.0/1328-06

30

0

54

84

78

221/3.0/1328-06

Minőségbiztosítás
Szabásminta készítése
Gyártáselőkészítés
Szabásminta használata
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Textiltermék-összeállítás műszaki
dokumentációja
Textiltermék készítése
Marketing és kommunikáció
Anyag- ás áruismeret
Vállalkozás pénzügyi
tevékenysége
Vállalkozás létesítése,
üzemeltetése
Fehérnemű szabásminta készítése
Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája
Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája
Fehérnemű javító szolgáltatás
Munka- és védőruha szabásminta
készítés
Munka- és védőruha készítés
műszaki dokumentációja
Munka- és védőruha-készítés
műszaki dokumentációja
Munka- és védőruha-javító
szolgáltatás
Lakástextíliák gyártáselőkészítése
Lakástextil-készítés
gyártástechnológiája
Lakástextil-javító szolgáltatás
Női ruhák modellezése
Nőiruha-készítés
gyártáselőkészítése
Nőiruha-készítés
gyártástechnológiája

0

0

506

506

32

elméleti

összes

Mindösszesen óra:

816

315

1469

2600

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény
27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés
szakmai programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell
alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a
szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező
azonosítói alapján választja ki a tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét
képezi, úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

Az elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letéltele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam erdményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Minőségbiztosítás,
minőség-ellenőrzés
feladatainak
dokumentumainak bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

ismertetése,

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a
könnyűiparban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szerkesztés, modellezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műszaki leírás, technológiai tervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1321-06 Textiltermékek összeállítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Termék összeállítás szabott alkatrészekből
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1322-06 Üzletvitel a könnyűiparban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kommunikációs ismeretek: választott termék marketingjének meghatározása,
bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati jellemzőinek
ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gazdálkodási ismeretek: adott termékhez árajánlat, megrendelő, számla készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1323-06 Fehérnemű-készítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méretes termék készítése: fehérnemű-készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati feladathoz kapcsolódó gyártástechnológia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat

80%
20%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1324-06 Munka- és védőruhák készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méretes termék készítése: Munka- vagy védőruhakészítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati feladathoz kapcsolódó gyártástechnológia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1325-06 Lakástextíliák készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méretes termék készítése: lakástextil készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati feladathoz kapcsolódó gyártástechnológia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1326-06 Csecsemő- és gyermekruhák készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méretes gyermekruházathoz szabásminta szerkesztés és műszaki leírás készítés
(megjegyzés: a tanuló szabadon választ terméket, és a feladatot a tanév utolsó
napjáig elkészíti)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Első próbára összeállított termék befejezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Csecsemő- és gyermekruhák cikktechnológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 60%
3. feladat 20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1327-06 Férfiruhák készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méretes férfiruházathoz szabásminta-szerkesztés és műszaki leírás készítés
(megjegyzés: a tanuló szabadon választ terméket, és a feladatot a tanév utolsó
napjáig elkészíti)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Első próbára összeállított termék befejezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Férfiruhák cikktechnológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 60%
3. feladat 20%
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10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1328-06 Női ruhák készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méretes női ruházathoz szabásminta-szerkesztés és műszaki leírás készítés
(megjegyzés: a tanuló szabadon választ terméket, és a feladatot a tanév utolsó
napjáig elkészíti)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Első próbára összeállított termék befejezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Női ruhák cikktechnológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 60%
3. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 40
A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 10
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6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 40
A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 40
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Szabó
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási
ártalmak a könnyűiparban.
Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés
tárgyi és személyi feltételei .A munkavédelmi képviselő szerepe.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek biztonságtechnikája
C típus Védőeszközök fajtái
E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése
D típus Anyagmozgatás és tárolás előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A
munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív- é
egyéni védőeszközök.
Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzése.
Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzmegelőzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
B típus Tűzoltó készülékek működése
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek
tűzveszélyességi osztályba sorolása.
Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
D típus Hulladékkezelési előírások
E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A
környezetvédelem eszközei.
A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladékkezelési
előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek biztonságtechnikája
C típus Védőeszközök fajtái
B típus Tűzoltó készülékek működése
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
D típus Hulladékkezelési előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Védőeszközök használata
4. szint Tűzoltó készülékek használata
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrző képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei.
Védőeszközök ellenőrzése és használata.
Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata.
Vagyonvédelem
Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés
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221/2.0/1088-06 Minőségbiztosítás

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

221/2.1/1088-06
221/2.2/1088-06
221/2.3/1088-06
221/2.4/1088-06
221/2.5/1088-06

0
9
0
9
0

36
0
0
0
2

0
0
6
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és
nemszőtt kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrök és műbőrök minőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése.Kellékek,
segédanyagok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körű
minőségszabályozás.
Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk-átvételi ellenőrzés a könnyűiparban.
Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai módszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási dokumentumok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítóval látja el a terméket
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Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések,
bizonylatok.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérés-értékelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Egyszerű mérőeszközök használata
2. szint Elemi számolási készség
3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ellenőrző képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Technológiai minták elemzésee 20%
Anyagminták azonosítása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgáló laboratórium
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai
jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelőberendezésekről.
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221/1.0/1319-06

Szabásminta
készítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

221/1.1/1319-06
221/1.2/1319-06
221/1.3/1319-06
221/1.4/1319-06
221/1.5/1319-06

0
0
0
0
0

6 0
18 0
27 0
18 0
0 12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Testméretek a ruha szerkesztéséhez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései.
Méretkutatás és testméretszabvány.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruha alapszerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
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Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat ( női szoknya, nadrág, ruha,
blúz, férfinadrág, zakó, ing)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
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Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisalkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapszabásmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabásminta kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szabásmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 20%
Modellrajz készítés 30%
Szériázás. 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra. Formázóvarrások áthelyezése.
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221/2.0/1319-06 Gyártáselőkészítés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

221/2.1/1319-06
221/2.2/1319-06
221/2.3/1319-06
221/2.4/1319-06

18
18
18
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Terítékrajz készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terítékrajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta felfektetés módjai
B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Terítékrajz készítése 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési módok összefüggései. Szériázás.
Szabásminta készítése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az anyagszükségletet
Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta felfektetés módjai
B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Technológiai minták elemzésee 30%
Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken
alkalmazott jelölések.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Meghatározza a gyártástechnológiát
alap- és kellékanyagok alapján
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műveleti utasítások felépítése, szerepe
B típus Varrások alaki- és méretjellemzői
B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és
fűtőanyagok). Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépet, eszközt választ a technológiához
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Varrások alaki- és méretjellemzői
B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 40%
Technológiai minták elemzésee 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok,
fonalirány és toldási lehetőségek.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatrajzok és szabásminták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítésee 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzői, szabásminták másolás, technológia
jelölések értelmezése, alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszakirajz-készítés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek.
Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz ( díszítések, szemmértékfejlesztő
gyakorlatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Testalkatok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretkutatás és testméretszabvány. Testalkat és testartástípusok. Középarányos női- és
férfialkat. A csecsemő és gyermek testalkatcsoportok jellemzői. Méretvétel a
különböző testalkatokon
Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal.Testméreten felüli bővítések (kényelmi-,
divat-, és technológiai megoldások különböző anyagtipusokra)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női szoknya szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
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C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női nadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesvonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női ruha és blúz szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női ruha és női blúz minta kivétele, méretre alakítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfiing szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfinadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfizakó szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
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4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfizakó rajzolvasása,zakó típusok felismerése
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6. TANANYAGEGYSÉG

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei.Szabás szerszámai, készülékei, gépei.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek ismertetése,
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai
berendezései, karbantartása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasalók, vasalóberendezések, gőzölőbábuk. Ragasztóberendezések, ragasztóprések.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai
berendezései, karbantartása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképző eszközök. Alap- és módosított
öltésű varrógépek. Varrógépekre szerelhető készülékek.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai
berendezései, karbantartása.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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7. TANANYAGEGYSÉG

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasalás célja. Textilanyagok vasalhatósága, formatartása. A vasalástechnológiai
tényezői. A vasalás technológia folyamata. A vasalás módjai, műveletei A vasalás
minőségi követelményei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ragasztás fogalma. A ragasztás paraméterei, tényezői. A ragasztástechnológia
folyamata. A ragasztóanyagok és ragasztóbevonatos textíliák fajtái és
jellemzőik.Technológiai megoldások és minőségi követelmények.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Varrástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. A varrások alaki és méretjellemzői. Az
öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Elejekészítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bőségráncok, szegők, piék. Végig- és
félignyitott elejeszélek.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépéshasítékok és hajtások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott- és takart lépéshasíték. Szétvasalt és egyoldalra vasalt hajtások.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Húzózár bevarrás módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrásvonalba helyezett húzózár. Rejtett húzúzár. Szétnyitható hózózár beállítása.
Takart húzózár bevarrása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Övpánt készítése és felvarrásmódjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy és két részből szabott övpántok készítése és felvarrása.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ujja készítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ujja hasítékok fajtái. Kézelők készítése és felvarrása. Rövidujja aljakészítés.
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ujja bevarrások módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott ujjabevarrás. Zárt ujjabevarrás. Ujjakör elrendezése.
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.10/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
A nyakkör eldolgozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyakkör eldolgozása szegéssel. A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral ( ing,
bubi, álló, sál, kihajtós).
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.11/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsebek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, divatzsebek.
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.12/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki leírás tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok,
fonalirány és toldási lehetőségek,készítésének időpontja,a készítő megnevezése.
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). Gyártásközi vasalási
műveletek ( varrások szétvasalása, élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása,
formázóvarrás vasalása).
Befejező vasalási műveletek ( készrevasalás, fénytelenítő vasalás).
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. Ragasztóbevonatos közbélés
használata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi öltések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítő öltések. Gomblyukak. Gomb és
kapocsfelvarrások.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű varrástípusok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összevarrás, széttűzés, félfrancia- és franciavarrás, laposvarrás, széltűzés,
szegővarrások ( behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisalkatrészek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akasztó, övtartó, gombolópántok, gomblyukak, övek. Zsebfedők, kézelők.
Ujjakészítések. Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépőzár-bevarrások.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Termékgyártás műszaki dokumentáció alapján
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
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Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása
dokumentáció és/vagy mintadarab alapján.
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üdvözli a vendéget
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Konzultál a vendéggel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sikeres kommunikáció feltételei. A szimbolikus (verbális,matematikai) jelek, a
tevékenységben és a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei.
Metakommunikációs eszközök (tekintet,gesztusok,testtartás, hanghordozás, a
mozgástér,stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konzultál a vendéggel
Felméri a vendég igényeit
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tárgyalástechnika alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyelvi megformálás fontossága. A tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás és az
informális tárgyalás.A meggyőzés (hangulatkeltés, érvek felvonultatása, érvek
előadása). Gyakorlati megfontolások a tárgyalással kapcsolatosan
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing szerepe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing szerepe az üzleti életben. A marketing fogalmi változásai
(története,fejlődése). A marketing mint szemléletmód és tevékenység. Célkitűzések,
vállalati filozófia, stratégia. Marketing eszközök.A marketing fő pillérei: 4P
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A piac
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac fogalma,szerkezete, versenyre gyakorolt hatása. A piacszegmentáció. A
piackutatás ( fajtái, módszerei, folyamata) és az abból nyert adatok ellenőrzése,
feldolgozása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A termék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termék fogalma, a termék-életgörbe, termékpolitika, szolgáltatás. A kollekció, a
márka. Ruházati márkák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ár szerepe a gazdasági döntésekben. Árpolitika, árstrtaégia, ártaktika. Árképzési
módszerek. Az értékesítési csatorna főbb változatai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi reklám (POS). Public Relation (PR). A
ruházati szakma speciális promóciós eszköze: a divatbemutató. Web oldal
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10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Kelmék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szövetek gyártása, a kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. Színes szövetek.
Krepp szövetek. Szövetek három vagy több fonalrendszerrel. Pikészövetek
Kötött kelmék (csoportosítása, vetülék és láncrendszerű kötött kelmék). Különleges
kelmék ( nemezek és nemszőtt kelmék, varrvahurkolt kelmék, áttört kelmék
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Textilkikészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapismeretek. Előkezelés. Színezés (szinezés, színnyomás, szinező anyagok
színtartóssága). Köztes és utókezelés. Appretálás (száraz, nedves). Rétegfelhordás és
kassírozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruhaipari áruismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C típus Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kereskedelmi megnevezések. Kellékek (betétek és bélésanyagok;szalagok és
passzományok; ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák (díszítő fonalak, varrófonalak és
cérnák)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrök és szőrmék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C típus Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrgyártás, bőrfajták, bőrfeldolgozás. A nyers szőrmétől a bundáig (szőrme elő- és
kikészítése, szabásztechnikák, rámázás, egyenlítés, befejező munkálatok). Bőr és
szőrmeruházati cikkek
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Viselettörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái
B típus Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
B típus Öltözködési stílusok, színek hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korok ruhái. Szinek szerepe. Alap és kevert színek. Öltözködési trendek,
divatstílusok. Jelmezkészítési gyakorlatok
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11. TANANYAGEGYSÉG

54

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti vállalkozás környezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti elvárások. A közgazdasági környezet. A technikai,technológiai, műszaki
környezet. A társadalmi (szociális) környezet. Az ökológiai környezet
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Statégia és az üzletiterv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzéseek készítése 50%
elemzése készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti terv. A vállalkozás tevékenységének reál-,
pénz-, és információs folyamatai ( humán erőforrás- , anyag- és eszközgazdálkodás)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzéseek készítése 25%
elemzése készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beszámolók formái, tartalmuk. A vállalkozás eszközei és forrásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetési kötelezettség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzéseek készítése 25%
elemzése készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adók és járulékok. Árképzés és árajánlat készítés. Számlaadási kötelezettség
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti vállalkozás alapítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B típus Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C típus Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság szereplői, a vállalkozás sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása.
Vállalkozási formák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások jogi háttere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B típus Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C típus Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogforrások érvényessége és hatályossága. A polgárijogi és munkajogi ismeretek. A
fogyasztók védelme. A versenytörvény
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése

94

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Felsőruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, ingek, szabadidőruhák
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.

Fehérnemű készítés

azonosítója

szk
szk

221/2.1/1323-06
221/2.2/1323-06

15
15
95

0
0

0
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

14. TANANYAGEGYSÉG

221/2.0/1323-06 gyártástechnológiáj
a

szk
szk
szk

221/2.3/1323-06
221/2.4/1323-06
221/2.5/1323-06

15
18
18

0
0
0

0
0
0

81

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekfelsőruházat készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
blúzok, ingek, szabadidőruhák
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
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Női felsőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfifelsőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)

98

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
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15. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermek-felsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, ingek, szabadidőruhák
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
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Női felsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött huirkolt kelméből
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfifelsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött hurkolt anyagból
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Fehérnemű-javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat, díszítőelemeket javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
B típus Hálóruházati cikktechnológia
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Igazítás és javítás értelmezése. Hiba felismerése és javítási lehetőségek.
Hasítékok, záródások, díszítőelemek javítása, cseréje.
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17. TANANYAGEGYSÉG

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és védőruha szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Kötényt készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Overállt készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai bővítések).
Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a szerkesztési méretekre. Igénybevételi
módosítások ( erősítések, rögzítések, záródások stb).
Méretvétel, méretazonosítás, mintakivétel, méretre alakítás. Munkakabát, -nadrág, köpeny, -kötény, -overall alapmintakészítés. Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakabát/-nadrág-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskabát, munkásnadrág gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok stb) készítésének műszaki leírása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköpeny-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaköpeny gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.)
készítésének műszaki leírása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Köténykészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Kötényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskötény-gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérokstb)
készítésének műszaki leírása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Overallkészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Overallgyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.)
készítése műszaki leírás alapján.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
B típus Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B típus Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B típus Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok,
kiegészítők ( csatok, kapcsok, erősítések). Védelem megoldási módszerek (
használatos anyagok, varrástechnológiai megoldások)
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakabát/-nadrág készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskabát, munkásnadrág készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköpeny készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaköpeny gyártása szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Köténykészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Kötényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskötény készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Overalkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Overall készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőruházatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
B típus Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B típus Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B típus Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok
készítése szabványból és egyedi méretre
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és védőruha javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít ( bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Másolja és kivágja a szabásmintát
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti (lakás) és faipari (bútor) méretszabványok, mérettáblázatok. Térábrázolás,
mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése. Cikktechnológiák szerinti
szabásminták és jelöléseik.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-szabászati ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
struktúra.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakberendezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
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Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők. A hétköznapok és az ünnepek textíliái.
Térelválasztás, falikárpitok.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyneműkészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párnahuzat készítésw ( angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb).
Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Ágynemű-garnitúrák
készítése ( felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.).
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalterítők ( szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek. Edényfogókesztyű. Kötények
(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Szobai textília-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
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Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függönyök ( csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók). Ágytakarók ( bélelt és
béleletlen). Díszpárnák ( divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők.
Bútorvédő huzatok.
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22. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Kidolgozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések. Varrásszélességek csökkentése, szélek
vékonyítása. Szövetminták egyeztetése. Rögzítőszalagozás, bőségráncolás.
Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyneműkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párnahuzat készítése ( angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb)
Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Agynemű-garnitúrák
készítése (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai textília készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalterítők ( szögletes, kerek, ívelt ). Tányéralátétek. Edényfogó kesztyű. Kötények
(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Szobai textília készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függönyök ( csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók ). Ágytakarók ( bélelt és
béleletlen). Díszpárnák ( divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők.
Bútorvédő huzatok.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
A csecsemő ruháinak modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Inget készít
Mellényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pólya, hálózsák, fejkötő. Rugdalózó és csecsemőing. Bébi kabátzsák. Kezeslábas
totyogóknak, ujjatlan játszónadrág kabáttal. Etetőkötény.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Bölcsődések ruháinak modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Overállt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raglánujjas overall. Téli overall. Kantáros, melles nadrág. Kötények és kötényruhák.
Bébiköntös. Pelerin. Nyári játszó-napozó. Szoknya-blúz.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Óvodások ruháinak modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egybeszabott ruha. Keresztbe szabott ruhák. Húzott ruhák. Blúzok és szoknyák.
Harangszabású szoknya mellénnyel. Mellrészes térdnadrág. Anorákok és dzsekik.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Iskolások ruháinak modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúz és fiú ingkészítése. Leányka ruha ( egyszerű, szabásvonalakkal tagolt, egy- és
kétrészes, kötényruha. Iskolaköpeny. Fiúing nyakkendővel. Rövid és hosszúujjú ingek.
Szoknyák, nadrágok, mellények. Elölgombos-, rakott- és nadrágszoknya. Rövid,
hosszú, szabadidő és mellesnadrágok. Kabát, dzseki, overall.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
A serdülőkor ruháinak modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ruhák: egyszerű alapruha, ingruha, végiggombos ruha, farmerszabású ruha, raglán
szabású ruha.
Blúzok: matrózblúz, romantikus blúz, raglánujjú blúz. Nadrágok: pantallók, farmerek
és divatnadrágok.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatirányzatnak megfelelő gyermekruhák szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatirányzatnak megfelelő gyermekruhák modellezése, készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Csecsemő- és gyermekruha műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése
(alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és
gépi eszközök, minőségi követelmények).
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Csecsemő- és gyermekruha szabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
/Kézi szabászati eszközök
3. szint Gépi szabászat eszközei
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag előkészítése szabásra. Felfektetési módok. Terítés, szabásminta rögzítésének
módjai. Szabás kézi és gépi eszközei. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.
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26. TANANYAGEGYSÉG

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális munkaműveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díszítő öltések (darázsolás, lyukhímzés, száröltés, azsúrozás). Kelmék ráncolása.
Fodrok és díszítő elemek felvarrása.felvarrása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális gépi eszközök használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
/Kézi szabászati eszközök
3. szint Gépi szabászat eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedővarrógépek,gumizógépek, hímzőgépek használata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
A csecsemő ruháinak készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Inget készít
Mellényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pólya, hálózsák, fejkötő. Rugdalózó és csecsemőing. Bébi kabátzsák. Kezeslábas
totyogóknak, ujjatlan játszónadrág kabáttal. Etetőkötény.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Bölcsődések ruháinak készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Overállt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raglánujjas overall. Téli overall. Kantáros, melles nadrág. Kötények és kötényruhák.
Bébiköntös. Pelerin. Nyári játszó-napozó. Szoknya-blúz.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Óvodások ruháinak készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
91 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egybeszabott ruha. Vízszintes szabásvonallal tagolt ruhák. Húzott ruhák. Blúzok és
szoknyák. Harangszabású szoknya mellénnyel. Mellrészes térdnadrág. Anorákok és
dzsekik.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.6/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Iskolások ruháinak készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúz és fiúing készítése. Leánykaruha ( egyszerű, szabásvonalakkal tagolt, egy- és
kétrészes, kötényruha. Iskolaköpeny. Fiúing nyakkendővel. Rövid és hosszúujjú ingek.
Szoknyák, nadrágok, mellények. Elölgombos-, rakott-, és nadrágszoknya. Rövid,
hosszú, szabadidő és mellesnadrágok. Kabát, dzseki overall.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.7/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
A serdülőkor ruháinak készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
91 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ruhák: egyszerű alapruha, ingruha, végiggombos ruha, farmerszabású ruha, raglán
szabású ruha.
Blúzok: matrózblúz, romantikus blúz, raglánujjú blúz.Nadrágok: pantallók, farmerek
és divatnadrágok.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.8/1326-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatirányzatnak megfelelő gyermekruhák modellezése, készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit
(csecsemőtől 12 éves korú leányok és fiúk részére)
Szoknyát készít
Nadrágot készít
Blúzt készít
Inget készít
Mellényt készít
Overállt készít
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csecsemő ruházatcikktechnológia
B típus Gyermekszoknya cikktechnológia
B típus Gyermeknadrág cikktechnológia
B típus Gyermekblúz cikktechnológia
B típus Gyermeking cikktechnológia
B típus Gyermekmellény cikktechnológia
B típus Gyermekoverall cikktechnológia
B típus Gyermekkabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
102 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatirányzatnak megfelelő gyermekruhák modellezése, készítése

137

A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak a
könnyűiparban.
Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés tárgyi
és személyi feltételei .A munkavédelmi képviselő szerepe.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek biztonságtechnikája
C típus Védőeszközök fajtái
E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése
D típus Anyagmozgatás és tárolás előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A munkahelyi
világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni
védőeszközök.
Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzése. Az
üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzmegelőzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
B típus Tűzoltó készülékek működése
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek
tűzveszélyességi osztályba sorolása.
Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
D típus Hulladékkezelési előírások
E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem
eszközei.
A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladékkezelési
előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek biztonságtechnikája
C típus Védőeszközök fajtái
B típus Tűzoltó készülékek működése
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
D típus Hulladékkezelési előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Védőeszközök használata
4. szint Tűzoltó készülékek használata
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrző képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei.
Védőeszközök ellenőrzése és használata.
Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata.
Vagyonvédelem
Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nemszőtt
kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrök és műbőrök minőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése.Kellékek,
segédanyagok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körű
minőségszabályozás.
Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk-átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati
módszerek. Statisztikai módszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási dokumentumok
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítóval látja el a terméket
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések, bizonylatok.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérés-értékelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Egyszerű mérőeszközök használata
2. szint Elemi számolási készség
3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ellenőrző képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Technológiai minták elemzésee 20%
Anyagminták azonosítása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgáló laboratórium
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek
vizsgálata. Adatgyűjtés termelőberendezésekről.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Testméretek a ruha szerkesztéséhez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései. Méretkutatás
és testméretszabvány.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruha alapszerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
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Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat ( női szoknya, nadrág, ruha, blúz,
férfinadrág, zakó, ing)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem

149

Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisalkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapszabásmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabásminta kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szabásmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 20%
Modellrajz készítés 30%
Szériázás. 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra. Formázóvarrások áthelyezése.
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30. TANANYAGEGYSÉG

221/2.0/1319-06

Gyártáselőkészítés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

221/2.1/1319-06
221/2.2/1319-06
221/2.3/1319-06
221/2.4/1319-06

18
18
18
0

0
0
0
0

0
0
0
9

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Terítékrajz készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terítékrajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta felfektetés módjai
B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Terítékrajz készítése 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési módok összefüggései. Szériázás. Szabásminta
készítése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az anyagszükségletet
Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta felfektetés módjai
B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Technológiai minták elemzésee 30%
Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken alkalmazott
jelölések.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Meghatározza a gyártástechnológiát
alap- és kellékanyagok alapján
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műveleti utasítások felépítése, szerepe
B típus Varrások alaki- és méretjellemzői
B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
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Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok).
Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépet, eszközt választ a technológiához
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Varrások alaki- és méretjellemzői
B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 40%
Technológiai minták elemzésee 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és
toldási lehetőségek.
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31. TANANYAGEGYSÉG

221/1.0/1321-06

Szabásminta
használata

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

221/1.1/1321-06
221/1.2/1321-06
221/1.3/1321-06
221/1.4/1321-06
221/1.5/1321-06
221/1.6/1321-06
221/1.7/1321-06
221/1.8/1321-06
221/1.9/1321-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatrajzok és szabásminták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítésee 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
12
6
6
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzői, szabásminták másolás, technológiai
jelölések értelmezése, alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszakirajz-készítés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. Szabásmintán
alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz ( díszítések, szemmértékfejlesztő gyakorlatok)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Testalkatok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretkutatás és testméretszabvány. Testalkat és testartástípusok. Középarányos női- és
férfialkat. A csecsemő és gyermek testalkatcsoportok jellemzői. Méretvétel a különböző
testalkatokon
Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal.Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat-, és
technológiai megoldások különböző anyagtipusokra)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női szoknya szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női nadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesvonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női ruha és blúz szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női ruha és női blúz minta kivétele, méretre alakítása
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfiing szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfinadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfizakó szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfizakó rajzolvasása,zakó típusok felismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

221/2.0/1321-06

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

azonosítója

sza
sza
sza

221/2.1/1321-06
221/2.2/1321-06
221/2.3/1321-06

0
0
0

0
0
0

6
6
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei.Szabás szerszámai, készülékei, gépei.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek ismertetése,
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései,
karbantartása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasalók, vasalóberendezések, gőzölőbábuk. Ragasztóberendezések, ragasztóprések.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése,
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései,
karbantartása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképző eszközök. Alap- és módosított öltésű
varrógépek. Varrógépekre szerelhető készülékek.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése,
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései,
karbantartása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

221/3.0/1321-06

Textiltermékösszeállítás műszaki
dokumentációja

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

221/3.1/1321-06
221/3.2/1321-06
221/3.3/1321-06
221/3.4/1321-06
221/3.5/1321-06
221/3.6/1321-06
221/3.7/1321-06
221/3.8/1321-06
221/3.9/1321-06
221/3.10/1321-06
221/3.11/1321-06
221/3.12/1321-06

9
9
36
15
9
15
6
15
12
9
9
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
162
0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasalás célja. Textilanyagok vasalhatósága, formatartása. A vasalástechnológiai tényezői.
A vasalás technológia folyamata. A vasalás módjai, műveletei A vasalás minőségi
követelményei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ragasztás fogalma. A ragasztás paraméterei, tényezői. A ragasztástechnológia folyamata.
A ragasztóanyagok és ragasztóbevonatos textíliák fajtái és jellemzőik.Technológiai
megoldások és minőségi követelmények.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Varrástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. A varrások alaki és méretjellemzői. Az
öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Elejekészítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bőségráncok, szegők, piék. Végig- és
félignyitott elejeszélek.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépéshasítékok és hajtások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott- és takart lépéshasíték. Szétvasalt és egyoldalra vasalt hajtások.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Húzózár bevarrás módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrásvonalba helyezett húzózár. Rejtett húzúzár. Szétnyitható hózózár beállítása. Takart
húzózár bevarrása.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Övpánt készítése és felvarrásmódjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy és két részből szabott övpántok készítése és felvarrása.

170

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ujja készítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ujja hasítékok fajtái. Kézelők készítése és felvarrása. Rövidujja aljakészítés.
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ujja bevarrások módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott ujjabevarrás. Zárt ujjabevarrás. Ujjakör elrendezése.
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.10/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
A nyakkör eldolgozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyakkör eldolgozása szegéssel. A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral ( ing, bubi,
álló, sál, kihajtós).
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.11/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsebek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, divatzsebek.
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.12/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki leírás tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és
toldási lehetőségek,készítésének időpontja,a készítő megnevezése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

221/4.0/1321-06

Textiltermék
készítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

221/4.1/1321-06
221/4.2/1321-06
221/4.3/1321-06
221/4.4/1321-06
221/4.5/1321-06
221/4.6/1321-06

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

36
18
36
252
36
54
72

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). Gyártásközi vasalási műveletek (
varrások szétvasalása, élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás
vasalása).
Befejező vasalási műveletek ( készrevasalás, fénytelenítő vasalás).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. Ragasztóbevonatos közbélés
használata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi öltések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítő öltések. Gomblyukak. Gomb és
kapocsfelvarrások.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű varrástípusok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összevarrás, széttűzés, félfrancia- és franciavarrás, laposvarrás, széltűzés, szegővarrások (
behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisalkatrészek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akasztó, övtartó, gombolópántok, gomblyukak, övek. Zsebfedők, kézelők. Ujjakészítések.
Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépőzár-bevarrások.

178

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Termékgyártás műszaki dokumentáció alapján
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció
és/vagy mintadarab alapján.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

221/1.0/1322-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üdvözli a vendéget
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Konzultál a vendéggel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sikeres kommunikáció feltételei. A szimbólikus (verbális,matematikai) jelek, a
tevékenységben és a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei.
Metakommunikációs eszközök (tekintet,gesztusok,testtartás, hanghordozás, a
mozgástér,stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konzultál a vendéggel
Felméri a vendég igényeit
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tárgyalástechnika alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyelvi megformálás fontossága. A tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás és az
informális tárgyalás.A meggyőzés (hangulatkeltés, érvek felvonultatása, érvek előadása).
Gyakorlati megfontolások a tárgyalással kapcsolatosan
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing szerepe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing szerepe az üzleti életben. A marketing fogalmi változásai (története,fejlődése). A
marketing mint szemléletmód és tevékenység. Célkitűzések, vállalati filozófia, stratégia.
Marketing eszközök.A marketing fő pillérei: 4P
4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A piac
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac fogalma,szerkezete, versenyre gyakorolt hatása. A piacszegmentáció. A piackutatás (
fajtái, módszerei, folyamata) és az abból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A termék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termék fogalma, a termék-életgörbe, termékpolitika, szolgáltatás. A kollekció, a márka.
Ruházati márkák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ár szerepe a gazdasági döntésekben. Árpolitika, árstrtaégia, ártaktika. Árképzési
módszerek. Az értékesítési csatorna főbb változatai
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi reklám (POS). Public Relation (PR). A ruházati
szakma speciális promóciós eszköze: a divatbemutató. Web oldal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Kelmék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szövetek gyártása, a kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. Színes szövetek. Krepp
szövetek. Szövetek három vagy több fonalrendszerrel. Pikészövetek
Kötött kelmék (csoportosítása, vetülék és láncrendszerű kötött kelmék). Különleges kelmék
( nemezek és nemszőtt kelmék, varrvahurkolt kelmék, áttört kelmék
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Textilkikészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapismeretek. Előkezelés. Színezés (szinezés, színnyomás, szinező anyagok
színtartóssága). Köztes és utókezelés. Appretálás (száraz, nedves). Rétegfelhordás és
kassírozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruhaipari áruismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C típus Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kereskedelmi megnevezések. Kellékek (betétek és bélésanyagok;szalagok és
passzományok; ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák (díszítő fonalak, varrófonalak és cérnák)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrök és szőrmék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C típus Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrgyártás, bőrfajták, bőrfeldolgozás. A nyers szőrmétől a bundáig (szőrme elő- és
kikészítése, szabásztechnikák, rámázás, egyenlítés, befejező munkálatok). Bőr és
szőrmeruházati cikkek
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Viselettörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái
B típus Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
B típus Öltözködési stílusok, színek hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korok ruhái. Szinek szerepe. Alap és kevert színek. Öltözködési trendek, divatstílusok.
Jelmezkészítési gyakorlatok
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37. TANANYAGEGYSÉG

jellege

azonosítója

221/3.0/1322-06

Vállalkozás pénzügyi
tevékenysége

szk
szk
szk
szk

221/3.1/1322-06
221/3.2/1322-06
221/3.3/1322-06
221/3.4/1322-06

18
0
0
0

0
0
0
0

0
12
12
12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti vállalkozás környezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti elvárások. A közgazdasági környezet. A technikai,technológiai, műszaki
környezet. A társadalmi (szociális) környezet. Az ökológiai környezet
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Statégia és az üzletiterv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzéseek készítése 50%
elemzése készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti terv. A vállalkozás tevékenységének reál-, pénzés információs folyamatai ( humán erőforrás- , anyag- és eszközgazdálkodás)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzéseek készítése 25%
elemzése készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beszámolók formái, tartalmuk. A vállalkozás eszközei és forrásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetési kötelezettség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzéseek készítése 25%
elemzése készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adók és járulékok. Árképzés és árajánlat készítés. Számlaadási kötelezettség
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38. TANANYAGEGYSÉG

221/4.0/1322-06

Vállalkozás létesítése, szk
üzemeltetése
szk

azonosítója

221/4.1/1322-06

6

0

0

221/4.2/1322-06

6

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti vállalkozás alapítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B típus Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C típus Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság szereplői, a vállalkozás sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása.
Vállalkozási formák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások jogi háttere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B típus Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C típus Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogforrások érvényessége és hatályossága. A polgárijogi és munkajogi ismeretek. A
fogyasztók védelme. A versenytörvény
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221/1.0/1323-06

szk
Fehérnemű
szk
szabásminta készítése
szk

azonosítója

221/1.1/1323-06
221/1.2/1323-06
221/1.3/1323-06

0
0
0

6
6
26

0
0
0
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gyakorlati

megnevezése

elméleti
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése,
igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése,
igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Felsőruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, ingek, szabadidőruhák
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése,
igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

40. TANANYAGEGYSÉG

221/2.0/1323-06

azonosítója

Fehérnemű készítés
gyártástechnológiája

szk
szk
szk
szk
szk

221/2.1/1323-06
221/2.2/1323-06
221/2.3/1323-06
221/2.4/1323-06
221/2.5/1323-06

15
15
15
18
18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekfelsőruházat készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
blúzok, ingek, szabadidőruhák
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Női felsőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfifelsőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

41. TANANYAGEGYSÉG

221/3.0/1323-06

szk
szk
Fehérnemű készítés
szk
gyártástechnoló-giája
szk
szk

azonosítója

221/3.1/1323-06
221/3.2/1323-06
221/3.3/1323-06
221/3.4/1323-06
221/3.5/1323-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

24
18
12 126
36
36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermek-felsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, ingek, szabadidőruhák
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Női felsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött huirkolt kelméből
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfifelsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött hurkolt anyagból
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

42. TANANYAGEGYSÉG

221/4.0/1323-06

Fehérnemű javító
szolgáltatás

azonosítója

szk

221/4.1/1323-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Fehérnemű-javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat, díszítőelemeket javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
B típus Hálóruházati cikktechnológia
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Igazítás és javítás értelmezése. Hiba felismerése és javítási lehetőségek.
Hasítékok, záródások, díszítőelemek javítása, cseréje.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és védőruha szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Kötényt készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Overállt készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai bővítések). Munkavégzés,
igénybevétel kapcsolata a szerkesztési méretekre. Igénybevételi módosítások ( erősítések,
rögzítések, záródások stb).
Méretvétel, méretazonosítás, mintakivétel, méretre alakítás. Munkakabát, -nadrág, -köpeny, kötény, -overall alapmintakészítés. Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakabát/-nadrág-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskabát, munkásnadrág gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok stb) készítésének műszaki leírása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköpeny-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaköpeny gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.)
készítésének műszaki leírása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Köténykészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Kötényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskötény-gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérokstb)
készítésének műszaki leírása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Overallkészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Overallgyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítése
műszaki leírás alapján.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
B típus Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B típus Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B típus Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok,
kiegészítők ( csatok, kapcsok, erősítések). Védelem megoldási módszerek ( használatos
anyagok, varrástechnológiai megoldások)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakabát/-nadrág készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskabát, munkásnadrág készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköpeny készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaköpeny gyártása szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Köténykészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Kötényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
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Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskötény készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Overalkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Overall készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőruházatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
B típus Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B típus Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B típus Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok
készítése szabványból és egyedi méretre
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46. TANANYAGEGYSÉG

megnevezése

jellege

azonosítója

221/4.0/1324-06

Munka- és védőruhajavító szolgáltatás

sza

221/4.1/1324-06

0

0

19

összes

azonosítója

gyakorlati

elméleti

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

19

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és védőruha javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít ( bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. A
szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.
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47. TANANYAGEGYSÉG

221/1.0/1325-06

Lakástextíliák
gyártáselőkészítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

221/1.1/1325-06
221/1.2/1325-06
221/1.3/1325-06
221/1.4/1325-06
221/1.5/1325-06
221/1.6/1325-06

0
0
9
18
24
30

36
26
0
0
0
0

0
0
0
143
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Másolja és kivágja a szabásmintát
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti (lakás) és faipari (bútor) méretszabványok, mérettáblázatok. Térábrázolás,
mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése. Cikktechnológiák szerinti
szabásminták és jelöléseik.
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-szabászati ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
struktúra.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakberendezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők. A hétköznapok és az ünnepek textíliái.
Térelválasztás, falikárpitok.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyneműkészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párnahuzat készítésw ( angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb).
Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Ágynemű-garnitúrák készítése (
felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.).
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalterítők ( szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek. Edényfogókesztyű. Kötények
(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Szobai textília-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függönyök ( csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók). Ágytakarók ( bélelt és béleletlen).
Díszpárnák ( divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők. Bútorvédő
huzatok.
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48. TANANYAGEGYSÉG

megnevezése

jellege

azonosítója

221/2.0/1325-06

Lakástextil-készítés
gyártástechnológiája

sza
sza
sza
sza

221/2.1/1325-06
221/2.2/1325-06
221/2.3/1325-06
221/2.4/1325-06

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

azonosítója

gyakorlati

elméleti

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18
18
108
36
36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Kidolgozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések. Varrásszélességek csökkentése, szélek
vékonyítása. Szövetminták egyeztetése. Rögzítőszalagozás, bőségráncolás. Díszítőelemek
felhasználása. Folttechnikák.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyneműkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párnahuzat készítése ( angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb)
Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Agynemű-garnitúrák készítése
(felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai textília készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalterítők ( szögletes, kerek, ívelt ). Tányéralátétek. Edényfogó kesztyű. Kötények
(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Szobai textília készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függönyök ( csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók ). Ágytakarók ( bélelt és
béleletlen). Díszpárnák ( divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők.
Bútorvédő huzatok.
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49. TANANYAGEGYSÉG

221/3.0/1325-06

Lakástextil-javító
szolgáltatás

azonosítója

sza

221/3.1/1325-06

0

0

19

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

19

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. A
szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.

225

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

221/1.0/1327-06

Férfiruhaszabásminta
készítése,
modellezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

221/1.1/1327-06
221/1.2/1327-06
221/1.3/1327-06
221/1.4/1327-06
221/1.5/1327-06
221/1.6/1327-06
221/1.7/1327-06
221/1.8/1327-06

18
24
18
18
36
24
24
48

0
0
0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfinadrág-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Nadrágot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfinadrág cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Klasszikus férfinadrág, divatnadrág. A csizmanadrág, golfnadrág és a sínadrág.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Zakó-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Zakót készít
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
210
0
0
0
0

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfizakó cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egysoros és kétsoros zakó.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Mellény-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Mellényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfimellény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egysoros, kétsoros, magyar és szalonmellény
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Átmenetikabát-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Átmeneti kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfiátmenetikabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevarrtujjú-, raglánujjú kabát. Porköpeny és az esőköpeny.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Télikabát-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Télikabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfitélikabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Melegítő közbéléssel készített télikabátok. Háromnegyedes vagy rövid télikabátok,
pl.:szőrmével díszített vadász-, gazdászfelöltők
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Sportöltözet-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Sportöltözeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfinadrág cikktechnológia
B típus Férfi sportöltözet cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sportzakó ( övvel, berakásokkal, több részből szabottan, foltzsebekkel ellátva ).
Lemberdzsek, anorák
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmiöltözék-szabásminta készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Alkalmi öltözékeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfi alkalmiruha cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Frakköltöny vagy szmoking.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.8/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Nadrágot készít
Zakót készít
Mellényt készít
Átmeneti kabátot készít
Télikabátot készít
Sportöltözeteket készít
Alkalmi öltözékeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfinadrág cikktechnológia
B típus Férfizakó cikktechnológia
B típus Férfimellény cikktechnológia
B típus Férfiing cikktechnológia
B típus Férfiátmenetikabát cikktechnológia
B típus Férfitélikabát cikktechnológia
B típus Férfi sportöltözet cikktechnológia
B típus Férfi alkalmiruha cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák modellezése, készítése
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51. TANANYAGEGYSÉG

221/2.0/1327-06

Férfiruha-készítés
gyártáselőkészítése

azonosítója

szk
szk

221/2.1/1327-06
221/2.2/1327-06

30
0

0
0

0
36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfiruha-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfiruhák speciális munkaműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése
(alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és gépi
eszközök, minőségi követelmények)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfiruha-készítés szabászati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfiruhák speciális munkaműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Kézi szabászati eszközök
3. szint Gépi szabászat eszközei
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés. Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi és gépi
eszközökkel. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.
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52. TANANYAGEGYSÉG

221/3.0/1327-06

jellege

azonosítója

Férfiruha-készítés
gyártástechnológiája

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

221/3.1/1327-06
221/3.2/1327-06
221/3.3/1327-06
221/3.4/1327-06
221/3.5/1327-06
221/3.6/1327-06
221/3.7/1327-06
221/3.8/1327-06

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 54
0 78
0 36
0 72
524
0 54
0 54
0 72
0 104

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfinadrág készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Nadrágot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfinadrág cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Klasszikus férfinadrág, divatnadrág és szabadidő nadrágok. A csizmanadrág, golfnadrág és
a sínadrág.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Zakó készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Zakót készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfizakó cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egysoros és kétsoros zakó.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Mellény készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Mellényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfimellény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egysoros, kétsoros, magyar és szalonmellény. Ujjas mellények
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Átmeneti kabát készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Átmeneti kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfiátmenetikabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevarrtujjú kabát, raglánujjú kabát.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Télikabát készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Télikabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfitélikabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Melegítő közbéléssel készített télikabátok. Háromnegyedes vagy rövid télikabát.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.6/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Sportöltözet készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Sportöltözeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfinadrág cikktechnológia
B típus Férfi sportöltözet cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sportzakó (övvel, berakásokkal, több részből szabottan, foltzsebekkel ellátva).Lemberdzsek,
anorák
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.7/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmi öltözék készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Alkalmi öltözékeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfi alkalmiruha cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Frakköltöny vagy szmoking.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.8/1327-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák modellezése, készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a férfi ruhák speciális munkaműveleteit
Nadrágot készít
Zakót készít
Mellényt készít
Átmeneti kabátot készít
Télikabátot készít
Sportöltözeteket készít
Alkalmi öltözékeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Férfinadrág cikktechnológia
B típus Férfizakó cikktechnológia
B típus Férfimellény cikktechnológia
B típus Férfiing cikktechnológia
B típus Férfiátmenetikabát cikktechnológia
B típus Férfitélikabát cikktechnológia
B típus Férfi sportöltözet cikktechnológia
B típus Férfi alkalmiruha cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközei
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek
4. szint Szegővarrógépek
4. szint Speciális varrógépek
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
104 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák modellezése, készítése

238

A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

221/1.0/1088-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelem

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

221/1.1/1088-06
221/1.2/1088-06
221/1.3/1088-06
221/1.4/1088-06
221/1.5/1088-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási
ártalmak a könnyűiparban.
Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés
tárgyi és személyi feltételei .A munkavédelmi képviselő szerepe.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek biztonságtechnikája
C típus Védőeszközök fajtái
E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése
D típus Anyagmozgatás és tárolás előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A
munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektívés egyéni védőeszközök.
Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzése.
Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzmegelőzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
B típus Tűzoltó készülékek működése
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek
tűzveszélyességi osztályba sorolása.
Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
D típus Hulladékkezelési előírások
E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A
környezetvédelem eszközei.
A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladékkezelési
előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek biztonságtechnikája
C típus Védőeszközök fajtái
B típus Tűzoltó készülékek működése
D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
D típus Hulladékkezelési előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Védőeszközök használata
4. szint Tűzoltó készülékek használata
4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrző képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei.
Védőeszközök ellenőrzése és használata.
Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata.
Vagyonvédelem
Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés
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221/2.0/1088-06

Minőségbiztosítás

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

221/2.1/1088-06
221/2.2/1088-06
221/2.3/1088-06
221/2.4/1088-06
221/2.5/1088-06

0
9
0
9
0

36
0
0
0
2

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és
nemszőtt kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrök és műbőrök minőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése.Kellékek,
segédanyagok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körű
minőségszabályozás.
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Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk-átvételi ellenőrzés a könnyűiparban.
Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai módszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási dokumentumok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítóval látja el a terméket
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések,
bizonylatok.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérés-értékelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői
C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Egyszerű mérőeszközök használata
2. szint Elemi számolási készség
3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ellenőrző képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Technológiai minták elemzésee 20%
Anyagminták azonosítása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgáló laboratórium
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai
jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelőberendezésekről.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Testméretek a ruha szerkesztéséhez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései.
Méretkutatás és testméretszabvány.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1319-06
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A tananyagelem megnevezése:
Ruha alapszerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat ( női szoknya, nadrág, ruha,
blúz, férfinadrág, zakó, ing)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
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Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisalkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz
Modellrajzot készít, vagy modellt választ
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alapszabásmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabásminta kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szabásmintát modellezi az aktuális divatnak,
illetve a megrendelő igényének megfelelően
Szabásmintát készít
Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 20%
Modellrajz készítés 30%
Szériázás. 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Ruhaipari szaktatnterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra. Formázóvarrások áthelyezése.
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221/2.0/1319-06

Gyártáselőkészítés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

221/2.1/1319-06
221/2.2/1319-06
221/2.3/1319-06
221/2.4/1319-06

18
18
18
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Terítékrajz készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terítékrajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta felfektetés módjai
B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Terítékrajz készítése 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési módok összefüggései. Szériázás.
Szabásminta készítése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az anyagszükségletet
Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta felfektetés módjai
B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Technológiai minták elemzésee 30%
Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken
alkalmazott jelölések.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Meghatározza a gyártástechnológiát
alap- és kellékanyagok alapján
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műveleti utasítások felépítése, szerepe
B típus Varrások alaki- és méretjellemzői
B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és
fűtőanyagok). Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépet, eszközt választ a technológiához
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Varrások alaki- és méretjellemzői
B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 40%
Technológiai minták elemzésee 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok,
fonalirány és toldási lehetőségek.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Divatrajzok és szabásminták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítésee 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzői, szabásminták másolás, technológiai
jelölések értelmezése, alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszakirajz-készítés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
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Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek.
Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz ( díszítések, szemmértékfejlesztő
gyakorlatok)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Testalkatok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretkutatás és testméretszabvány. Testalkat és testartástípusok. Középarányos nőiés férfialkat. A csecsemő és gyermek testalkatcsoportok jellemzői. Méretvétel a
különböző testalkatokon
Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal.Testméreten felüli bővítések (kényelmi-,
divat-, és technológiai megoldások különböző anyagtipusokra)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női szoknya szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női nadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesvonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Női ruha és blúz szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női ruha és női blúz minta kivétele, méretre alakítása
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfiing szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfinadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfizakó szabásmintái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Másolja és kivágja a szabásmintát
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
C típus Szabásminta másolása, kivágása
C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Szabásrajz készítése leírásból 10%
Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfizakó rajzolvasása,zakó típusok felismerése
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58. TANANYAGEGYSÉG

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei.Szabás szerszámai, készülékei, gépei.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek ismertetése,
működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai
berendezései, karbantartása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasalók, vasalóberendezések, gőzölőbábuk. Ragasztóberendezések, ragasztóprések.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek
megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe,
biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképző eszközök. Alap- és módosított
öltésű varrógépek. Varrógépekre szerelhető készülékek.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek
megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe,
biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasalás célja. Textilanyagok vasalhatósága, formatartása. A vasalástechnológiai
tényezői. A vasalás technológia folyamata. A vasalás módjai, műveletei A vasalás
minőségi követelményei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ragasztás fogalma. A ragasztás paraméterei, tényezői. A ragasztástechnológia
folyamata. A ragasztóanyagok és ragasztóbevonatos textíliák fajtái és
jellemzőik.Technológiai megoldások és minőségi követelmények.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Varrástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. A varrások alaki és méretjellemzői. Az
öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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221/3.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Elejekészítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bőségráncok, szegők, piék. Végig- és
félignyitott elejeszélek.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépéshasítékok és hajtások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott- és takart lépéshasíték. Szétvasalt és egyoldalra vasalt hajtások.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Húzózár bevarrás módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
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Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrásvonalba helyezett húzózár. Rejtett húzúzár. Szétnyitható hózózár beállítása.
Takart húzózár bevarrása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Övpánt készítése és felvarrásmódjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy és két részből szabott övpántok készítése és felvarrása.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ujja készítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ujja hasítékok fajtái. Kézelők készítése és felvarrása. Rövidujja aljakészítés.
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ujja bevarrások módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott ujjabevarrás. Zárt ujjabevarrás. Ujjakör elrendezése.
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.10/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
A nyakkör eldolgozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyakkör eldolgozása szegéssel. A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral ( ing,
bubi, álló, sál, kihajtós).
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.11/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsebek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, divatzsebek.
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.12/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki leírás tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok,
fonalirány és toldási lehetőségek,készítésének időpontja,a készítő megnevezése.
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221/4.0/1321-06

Textiltermék
készítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

221/4.1/1321-06
221/4.2/1321-06
221/4.3/1321-06
221/4.4/1321-06
221/4.5/1321-06
221/4.6/1321-06

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

36
18
36
252
36
54
72

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). Gyártásközi vasalási
műveletek ( varrások szétvasalása, élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása,
formázóvarrás vasalása).
Befejező vasalási műveletek ( készrevasalás, fénytelenítő vasalás).
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60. TANANYAGEGYSÉG

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. Ragasztóbevonatos közbélés
használata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi öltések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítő öltések. Gomblyukak. Gomb és
kapocsfelvarrások.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű varrástípusok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összevarrás, széttűzés, félfrancia- és franciavarrás, laposvarrás, széltűzés,
szegővarrások ( behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisalkatrészek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akasztó, övtartó, gombolópántok, gomblyukak, övek. Zsebfedők, kézelők.
Ujjakészítések. Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépőzár-bevarrások.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése:
Termékgyártás műszaki dokumentáció alapján
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása
dokumentáció és/vagy mintadarab alapján.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üdvözli a vendéget
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Konzultál a vendéggel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sikeres kommunikáció feltételei. A szimbolikus (verbális,matematikai) jelek, a
tevékenységben és a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei.
Metakommunikációs eszközök (tekintet,gesztusok,testtartás, hanghordozás, a
mozgástér stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konzultál a vendéggel
Felméri a vendég igényeit
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Tárgyalástechnika alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyelvi megformálás fontossága. A tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás és az
informális tárgyalás.A meggyőzés (hangulatkeltés, érvek felvonultatása, érvek
előadása). Gyakorlati megfontolások a tárgyalással kapcsolatosan
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing szerepe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing szerepe az üzleti életben. A marketing fogalmi változásai
(története,fejlődése). A marketing mint szemléletmód és tevékenység. Célkitűzések,
vállalati filozófia, stratégia. Marketing eszközök.A marketing fő pillérei: 4P
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A piac
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac fogalma,szerkezete, versenyre gyakorolt hatása. A piacszegmentáció. A
piackutatás ( fajtái, módszerei, folyamata) és az abból nyert adatok ellenőrzése,
feldolgozása

284

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A termék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termék fogalma, a termék-életgörbe, termékpolitika, szolgáltatás. A kollekció, a
márka. Ruházati márkák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ár szerepe a gazdasági döntésekben. Árpolitika, árstrtaégia, ártaktika. Árképzési
módszerek. Az értékesítési csatorna főbb változatai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
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Marketingkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
elemzése készítése tapasztalatokról 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi reklám (POS). Public Relation (PR). A
ruházati szakma speciális promóciós eszköze: a divatbemutató. Web oldal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Kelmék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szövetek gyártása, a kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. Színes szövetek.
Krepp szövetek. Szövetek három vagy több fonalrendszerrel. Pikészövetek
Kötött kelmék (csoportosítása, vetülék és láncrendszerű kötött kelmék). Különleges
kelmék ( nemezek és nemszőtt kelmék, varrvahurkolt kelmék, áttört kelmék
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Textilkikészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapismeretek. Előkezelés. Színezés (szinezés, színnyomás, szinező anyagok
színtartóssága). Köztes és utókezelés. Appretálás (száraz, nedves). Rétegfelhordás és
kassírozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruhaipari áruismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C típus Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kereskedelmi megnevezések. Kellékek (betétek és bélésanyagok;szalagok és
passzományok; ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák (díszítő fonalak, varrófonalak és cérnák)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrök és szőrmék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C típus Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Tárgyminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrgyártás, bőrfajták, bőrfeldolgozás. A nyers szőrmétől a bundáig (szőrme elő- és
kikészítése, szabásztechnikák, rámázás, egyenlítés, befejező munkálatok). Bőr és
szőrmeruházati cikkek
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Viselettörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái
B típus Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
B típus Öltözködési stílusok, színek hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korok ruhái. Szinek szerepe. Alap és kevert színek. Öltözködési trendek,
divatstílusok. Jelmezkészítési gyakorlatok
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63. TANANYAGEGYSÉG

54

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti vállalkozás környezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti elvárások. A közgazdasági környezet. A technikai,technológiai, műszaki
környezet. A társadalmi (szociális) környezet. Az ökológiai környezet
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Statégia és az üzletiterv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzéseek készítése 50%
elemzése készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti terv. A vállalkozás tevékenységének reál-,
pénz-, és információs folyamatai ( humán erőforrás- , anyag- és eszközgazdálkodás)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzéseek készítése 25%
elemzése készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beszámolók formái, tartalmuk. A vállalkozás eszközei és forrásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetési kötelezettség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitel technikai eszközök használata
B típus Költség kalkuláció részei
B típus Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzéseek készítése 25%
elemzése készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adók és járulékok. Árképzés és árajánlat készítés. Számlaadási kötelezettség
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti vállalkozás alapítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B típus Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C típus Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság szereplői, a vállalkozás sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása.
Vállalkozási formák
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.2/1322-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások jogi háttere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B típus Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C típus Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogforrások érvényessége és hatályossága. A polgárijogi és munkajogi ismeretek. A
fogyasztók védelme. A versenytörvény
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Felsőruházat-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítés 20%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, ingek, szabadidőruhák
Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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azonosítója

221/2.0/1323-06

Fehérnemű készítés
gyártástechnológiáj
a

szk
szk
szk
szk
szk

221/2.1/1323-06
221/2.2/1323-06
221/2.3/1323-06
221/2.4/1323-06
221/2.5/1323-06

15
15
15
18
18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekfelsőruházat készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
blúzok, ingek, szabadidőruhák
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Női felsőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
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A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfifelsőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek
alkalmazása
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azonosítója

221/3.0/1323-06

Fehérnemű készítés
gyártástechnológiáj
a

szk
szk
szk
szk
szk

221/3.1/1323-06
221/3.2/1323-06
221/3.3/1323-06
221/3.4/1323-06
221/3.5/1323-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

24
18
12 126
36
36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Alsóruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálóruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálóruházati cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermek-felsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, ingek, szabadidőruhák
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Női felsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött huirkolt kelméből
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
306

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfifelsőruházat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött hurkolt anyagból
Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése.
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1323-06
A tananyagelem megnevezése:
Fehérnemű-javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat, díszítőelemeket javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alsóruházati cikktechnológia
B típus Hálóruházati cikktechnológia
B típus Felsőruházati fehérnemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Igazítás és javítás értelmezése. Hiba felismerése és javítási lehetőségek.
Hasítékok, záródások, díszítőelemek javítása, cseréje.
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36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és védőruha szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Kötényt készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Overállt készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai bővítések).
Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a szerkesztési méretekre. Igénybevételi
módosítások ( erősítések, rögzítések, záródások stb).
Méretvétel, méretazonosítás, mintakivétel, méretre alakítás. Munkakabát, -nadrág, köpeny, -kötény, -overall alapmintakészítés. Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.
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81

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakabát/-nadrág-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskabát, munkásnadrág gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok stb) készítésének műszaki leírása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköpeny-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaköpeny gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.)
készítésének műszaki leírása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Köténykészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Kötényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskötény-gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérokstb)
készítésének műszaki leírása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Overallkészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Overallgyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.)
készítése műszaki leírás alapján.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.5/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőruházat-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
B típus Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B típus Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B típus Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázoláseok értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok,
kiegészítők ( csatok, kapcsok, erősítések). Védelem megoldási módszerek (
használatos anyagok, varrástechnológiai megoldások)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakabát/-nadrág készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka nadrágot és kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskabát, munkásnadrág készítése szabványból sororatgyártással és egyedi
méretre
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköpeny készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munkaköpenyt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaköpeny gyártása szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Köténykészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Kötényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötény cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkáskötény készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Overalkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Overall készítése szabványból sororatgyártással és egyedi méretre
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőruházatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
B típus Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
B típus Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
B típus Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok
készítése szabványból és egyedi méretre
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221/4.0/1324-06

Munka- és
védőruha-javító
szolgáltatás

azonosítója

sza

221/4.1/1324-06

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/4.1/1324-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és védőruha javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító szolgáltatást végez
Hasítékot, záródásokat javít
Varrást javít és foltoz
Méretre igazít ( bővít, szűkít, kitold, rövidít )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
B típus Munkaköpeny cikktechnológia
B típus Kötény cikktechnológia
B típus Overál cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-szabásminta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Másolja és kivágja a szabásmintát
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti (lakás) és faipari (bútor) méretszabványok, mérettáblázatok. Térábrázolás,
mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése. Cikktechnológiák szerinti
szabásminták és jelöléseik.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-szabászati ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
struktúra.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakberendezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők. A hétköznapok és az ünnepek textíliái.
Térelválasztás, falikárpitok.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyneműkészítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párnahuzat készítésw ( angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb).
Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Ágynemű-garnitúrák
készítése ( felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.).
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalterítők ( szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek. Edényfogókesztyű. Kötények
(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Szobai textília-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
6. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függönyök ( csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók). Ágytakarók ( bélelt és
béleletlen). Díszpárnák ( divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők.
Bútorvédő huzatok.
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74. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Kidolgozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések. Varrásszélességek csökkentése, szélek
vékonyítása. Szövetminták egyeztetése. Rögzítőszalagozás, bőségráncolás.
Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyneműkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párnahuzat készítése ( angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb)
Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Agynemű-garnitúrák
készítése (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.3/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai textília készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalterítők ( szögletes, kerek, ívelt ). Tányéralátétek. Edényfogó kesztyű. Kötények
(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.4/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Szobai textília készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függönyök ( csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók ). Ágytakarók ( bélelt és
béleletlen). Díszpárnák ( divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők.
Bútorvédő huzatok.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1325-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakástextil-javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ágynemű cikktechnológia
B típus Asztalnemű cikktechnológia
B típus Függöny cikktechnológia
B típus Díszpárna cikktechnológia
B típus Ágytakaró cikktechnológia
B típus Konyhai textília cikktechnológia
B típus Háztartási törlő cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
4. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.1/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoknyaformák szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Szoknyát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női szoknya cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szoknyaszerkesztés különféle testalkatokra. Bővülő szoknya ( kör-, harang-,
hatrészes). Szoknyák egyéb szabásvonalakkal ( csípővonal feletti, magasított derekú,
csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák. Nadrágszoknya. Szoknyabélés
szerkesztése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.2/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női nadrág szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Nadrágot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női nadrág cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Él és bőséghajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág.
Különféle szárú (trapéz, bő, halász) nadrágok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.3/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női blúz szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Blúzt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női blúz cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállrészes női blúz, fodorgalléros alkalmi blúz. Különböző divatblúzok szerkesztése,
modellezése (asszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa megoldások,stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.4/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női mellény szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Mellényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női blúz cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mellény alapszabásminta. Béleletlen és bélelt mellény készítése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.5/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Nőiruha szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Raglánujjú ruhát készít
Japánujjú ruhát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női ruha cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Modellrajz készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral.
Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva. Kismamaruha. Alkalmi ruha
válldrapériával.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.6/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Kosztümök szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Kosztümkabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női kosztüm cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát
modellezése alapgallér megoldásokkal. Blézer modellezése. Egyenesvonalú, bő
kosztümkabát modellezése. Bélelések.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.7/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női kabátok szerkesztése, modellezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Női kabátok alapszerkesztése. Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított kabát
modellezése. Egyenesvonalú kabát modellezése. Sátor vonalú, bő kabát modellezése,
raglán- vagy japánujjal
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/1.8/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadon választott modellek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szabásrajz készítése leírásból 30%
Szabásrajz kiegészítése 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak
megfelelően.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.1/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Nőiruha-készítés műszaki dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női szoknya cikktechnológia
B típus Női blúz cikktechnológia
B típus Női nadrág cikktechnológia
B típus Női mellény cikktechnológia
B típus Női ruha cikktechnológia
B típus Női kosztüm cikktechnológia
B típus Női kabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyártmányrajz értelmezése 50%
Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
Gyártmányrajz kiegészítése 15%
Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése (
alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és
gépi eszközök, minőségi követelmények).
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/2.2/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Nőiruha-készítés szabászati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női szoknya cikktechnológia
B típus Női blúz cikktechnológia
B típus Női nadrág cikktechnológia
B típus Női mellény cikktechnológia
B típus Női ruha cikktechnológia
B típus Női kosztüm cikktechnológia
B típus Női kabát cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
/Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés. Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi
és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.1/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoknyaformák készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Szoknyát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női szoknya cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bővülő szoknya ( kör-, harang-, hatrészes). Szoknyák egyéb szabásvonalakkal
(csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák.
Nadrágszoknya. Szoknyabélés.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.2/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női nadrág készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Nadrágot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női nadrág cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Él és bőség hajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág.
Különféle szárú (trapéz-, bő-, halász-) nadrágok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.3/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női blúz készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Blúzt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női blúz cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállrészes női blúz, fodorgalléros alkalmi blúz. Különböző divatblúzok készítése
(asszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa megoldásoka divatnak és az anyag
tulajdonságainak megfelelően stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.4/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női mellény készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Mellényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női blúz cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Béleletlen és bélelt mellény készítése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.5/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női ruha készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Raglánujjú ruhát készít
Japánujjú ruhát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női ruha cikktechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral.
Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva. Kismamaruha. Alkalmi ruha
válldrapériával.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.6/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Kosztümök készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Kosztümkabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
B típus Női kosztüm cikktechnológia
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát
modellezése, alapgallér megoldásokkal. Blézer modellezése. Egyenesvonalú, bő
kosztümkabát modellezése. Bélelések.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.7/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Női kabátok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Kabátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított kabát modellezése. Egyenesvonalú kabát
modellezése. Sátor vonalú, bő kabát modellezése, japán-, és raglánujjal.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
221/3.8/1328-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadon választott modell készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Női ruhák speciális munkaműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége
4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Gyártmányrajz értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
92 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok, stb egyedi tervezésű modelljei a divatnak
megfelelően. Első és második próbára készítés, befejezés.

341

