SZABÓ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

33 542 05

A szakképesítés megnevezése:

Szabó

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezése:
Azonosítószám:
Megnevezése:
Azonosítószám:
Megnevezése:
Azonosítószám:
Megnevezése:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:

33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
33 542 05 0010 33 04
Fehérnemű készítő
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó
33 542 05 0010 33 03
Női szabó
7321

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 27. § (4) bekezdése szerint 3 év

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:
Szakképesítés-ráépülés:
Azonosító szám:
Megnevezése:
Azonosítószám:
Megnevezése:

szervezhető
a képzési idő felét követően
33 542 05 0001 33 01
Férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő
33 542 05 0001 33 02
Női alkalmi- és korhű ruhakészítő

Hozzárendelt FEOR szám:

7321

Szakképzési évfolyamok száma:

1 év

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%
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2.

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 a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
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 személyi és tárgyi 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.”

3.

A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Csecsemő- és gyermekruha-készítő szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

e
18

gy

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

48

szakmai
vizsga

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

3.0/6218-11

Áruismeret

32

szaktanterem/
anyagvizsgáló labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/
tanműhely/
anyagvizsgáló labor

tanterem/
szaktanterem

18

Értékelési
időpont

gy

6218-11

2

18

e

Képzési
helyszín

18

tanterem/
szaktanterem

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

36

18

32

32

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

36

18

2.0/6219-11

Gyártás-előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

90

288 54

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

18

18

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextiljavítószolgáltatás

18

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

6222-11

Csecsemő- és
36
gyermekruhák készítése
és értékesítése

144 432 190 605

1.0/6222-11

Csecsemő- és
gyermekruhák
modellezése

72

72

96

16

szaktanterem

2.0/6222-11

Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

72

18

94

32

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

3.0/6222-11

Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

32

32

szakmai
vizsga
számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely

18

szintvizsga
szaktanterem

18

18

szaktanterem
/tanműhely/
üzem/
szabászat

36

tanműhely

252

tanműhely
szintvizsga

126
szaktanterem

36

342

szakmai
vizsga

557 tanműhely/

gazdálkodó
szervezet

Összesen: 216 432 252 486 222 685
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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Férfiszabó szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

e
18

gy

e

18

Képzési
helyszín

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

48

szakmai
vizsga

3.0/6218-11

Áruismeret

32

szaktanterem/
anyagvizsgáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/
tanműhely
/anyagvizsgáló
labor

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

36

18

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

36

18

2.0/6219-11

Gyártás-előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

90

288 54

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

18

18

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextiljavítószolgáltatás

18

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

tanterem/
szaktanterem

18

18

tanterem/
szaktanterem

32

szintvizsga

32
32

32

számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely
szintvizsga

18
szaktanterem

18

36
252

18

szaktanterem
/tanműhely
/üzem/
szabászat
tanműhely
tanműhely
szakmai
záróvizsga

126
szaktanterem
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Értékelési
időpont

szakmai
vizsga

6223-11

Férfiruhák készítése és
értékesítése

36

144 432 190 605

1.0/6223-11

Férfiruhák modellezése

36

72

72

96

16

szaktanterem

2.0/6223-11

Férfiruhák
gyártástechnológiája

72

18

94

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6223-11

Férfiruhák késztése

342

557 tanműhely/kisü
zem/nagyüzem/méretes
szabóság

Összesen: 216 432 252 486 222 685
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Fehérnemű-készítő szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

e
18

gy

e

18

Képzési
helyszín

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

48

3.0/6218-11

Áruismeret

32

szaktanterem/a
nyagvizs-gáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/t
anműhely/any
agvizsgáló
labor

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

36

18

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

36

18

2.0/6219-11

Gyártás-előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

18

tanterem/
szaktanterem

32

288 54

18

szakmai
záróvizsga

32
32

32

5

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

18

90

Értékelési
időpont

számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely
szintvizsga

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

18

18

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextiljavítószolgáltatás

18

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

6225-11

Fehérnemű készítése és
értékesítése

1.0/6225-11

Fehérnemű termékek
36
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

72

72

96

16

szaktanterem

2.0/6225-11

Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

72

18

94

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6225-11

Fehérnemű késztése

szaktanterem

18

18

szaktanterem/t
anműhely/
üzem/
szabászat

36

tanműhely

252

tanműhely
szintvizsga

126
szaktanterem

36

szakmai
vizsga

144 432 190 605

342

557 tanműhely/

gazdálkodó
szervezet

Összesen: 216 432 252 486 222 685
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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Női szabó szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

e
18

gy

e

18

Képzési
helyszín

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

48

szakmai
vizsga

3.0/6218-11

Áruismeret

32

szaktanterem/a
nyagvizs-gáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/t
anműhely/
anyagvizsgáló labor

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

36

18

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

36

18

2.0/6219-11

Gyártás-előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

90

288 54

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

18

18

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextiljavítószolgáltatás

18

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

tanterem/
szaktanterem

18

18

tanterem/
szaktanterem

32

szakmai
vizsga

32
32

32

számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely
szintvizsga

18
szaktanterem

18

36
252

18

szaktanterem/t
anműhely/
üzem/
szabászat
tanműhely
tanműhely
szintvizsga

126
szaktanterem

7

Értékelési
időpont

szakmai
vizsga

6224-11

Női ruhák készítése és
értékesítése

36

144 432 190 605

1.0/6224-11

Női ruhák modellezése

36

72

72

96

16

szaktanterem

2.0/6224-11

Női ruhakészítés
gyártástechnológiája

72

18

94

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6224-11

Női ruhák késztése

342

557 tanműhely/

gazdálkodó
szervezet

Összesen: 216 432 252 486 222 685
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Férfi alkalmi - és korhű ruhakészítő szakképesítés-ráépülés
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

1/12.
évfolyam

megnevezése

e

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

gy

6227-11

Férfi alkalmi ruha
készítése

128 372

szakmai
vizsga

1.0/6227-11

Férfi alkalmi ruhák
modellezése

128 16

2.0/6227-11

Férfi alkalmi ruha készítése

6228-11

Korhű férfiruhák
készítése

160 300

1.0/6228-11

Öltözködés történeti
korszakok elemzése

32

tanterem

2.0/6228-11

Korhű férfiruhák
modellezése

128 16

szaktanterem/
tanműhely

3.0/6228-11

Korhű férfiruhák készítése

tanterem/
szaktanterem

356 tanműhely/
méretes
szabóság
szakmai
vizsga

284 tanműhely/mé
retes szabóság

Összesen: 288 672
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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Női alkalmi - és korhű ruhakészítő szakképesítés-ráépülés
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

Képzési
helyszín

1/12.
évfolyam

megnevezése

e

Értékelési
időpont

gy

6229-11

Női alkalmi ruha készítése 128 372

1.0/6229-11

Női alkalmi ruhák
modellezése

2.0/6229-11

Női alkalmi ruha készítése

6230-11

Korhű női ruhák készítése 160 300

1.0/6230-11

Öltözködés történeti
korszakok elemzése

32

tanterem

2.0/6230-11

Korhű női ruhák
modellezése

128 16

szaktanterem/
tanműhely

3.0/6230-11

Korhű női ruhák készítése

128 16

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

356 tanműhely/
méretes
szabóság
szakmai
vizsga

284 tanműhely/
méretes
szabóság

Összesen: 288 672
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
2 szakképző évfolyam esetén
Csecsemő- és gyermekruha-készítő szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

Értékelési
1/11.
2/12.
Képzési helyszín
időpont
évfolyam évfolyam

megnevezése

e

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

3.0/6218-11

Áruismeret

e
18

66

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

18

9

gy

18

tanterem/
szaktanterem

32

szaktanterem/
anyagvizsgáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

18

68

32

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

18

36

32

2.0/6219-11

Gyártás előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

108 306 36

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

szaktanterem

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

36

36

szaktanterem
/tanműhely/üzem/
szabászat

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextil-javító
szolgáltatás

18

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

6222-11

Csecsemő- és
gyermekruhák készítése
és értékesítése

1.0/6222-11

Csecsemő- és
108 72
gyermekruhák modellezése

96

16

szaktanterem

2.0/6222-11

Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

94

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6222-11

Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

32

szaktanterem/
tanműhely
/anyagvizsgáló
labor
szakmai
vizsga
számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely
szintvizsga

36

tanműhely

252

tanműhely

126

szintvizsga
szaktanterem

180 342 190 695

72

18

252

szakmai
vizsga

647 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

Összesen: 378 810 312 793
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
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Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Férfiszabó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Értékelési
1/11.
2/12.
Képzési helyszín
időpont
évfolyam évfolyam
e

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

3.0/6218-11

e
18

gy
66

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

18

18

tanterem/
szaktanterem

Áruismeret

32

szaktanterem/
anyagvizsgáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/
tanműhely/
anyagvizsgáló
labor

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

18

68

32

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

18

36

32

2.0/6219-11

Gyártás előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

108 306 36

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

szaktanterem

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

36

36

szaktanterem/
tanműhely/üzem/
szabászat

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

32

36
252

számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely
szintvizsga

tanműhely
tanműhely

126

szintvizsga
szaktanterem

108
11

szakmai
vizsga

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextil-javító
szolgáltatás

18

6223-11

Férfiruhák készítése és
értékesítése

180 342 185 685

1.0/6223-11

Férfiruhák modellezése

108 72

95

16

szaktanterem

2.0/6223-11

Férfiruhák
gyártástechnológiája

72

90

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6223-11

Férfiruhák késztése

18

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

252

szakmai
vizsga

637 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

Összesen: 378 810 307 783
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Női szabó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Értékelési
1/11.
2/12.
Képzési helyszín
időpont
évfolyam évfolyam
e

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

3.0/6218-11

e
18

gy
66

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

18

18

tanterem
/szaktanterem

Áruismeret

32

szaktanterem/
anyagvizsgáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/
tanműhely/
anyagvizsgáló
labor

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

18

68

32

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

18

36

32

2.0/6219-11

Gyártás előkészítés

32
12

szakmai
vizsga
számítógépes
tanterem/tanműhely
számítógépes
tanterem/tanműhely

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

108 306 36

szintvizsga

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

szaktanterem

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

36

36

szaktanterem/
tanműhely/üzem/
szabászat

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextiljavítószolgáltatás

18

tanműhely/
kisüzem/ nagyüzem/méretes
szabóság

6224-11

Női ruhák készítése és
értékesítése

180 342 185 685

1.0/6224-11

Női ruhák modellezése

108 72

95

16

szaktanterem

2.0/6224-11

Női ruhakészítés
gyártástechnológiája

72

90

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6224-11

Női ruhák késztése

36

tanműhely

252

tanműhely

126

szintvizsga
szaktanterem

18
252

szakmai
vizsga

637 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

Összesen: 378 810 307 783
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat

13

Fehérnemű-készítő szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Értékelési
1/11.
2/12.
Képzési helyszín
időpont
évfolyam évfolyam
e

gy

6218-11

Ruhaipari
anyagvizsgálatok

18

18

1.0/6218-11

Textilipari nyersanyagok

18

18

2.0/6218-11

Textíliák, kelmék

3.0/6218-11

e
18

gy
66

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

18

18

tanterem/
szaktanterem

Áruismeret

32

szaktanterem/
anyagvizsgáló
labor

4.0/6218-11

Anyagvizsgálatok

16

szaktanterem/
tanműhely/
anyagvizsgáló
labor

6219-11

Ruhaipari
gyártmánytervezés

36

18

68

32

1.0/6219-11

Szabásminta készítése

36

18

36

32

2.0/6219-11

Gyártás előkészítés

6220-11

Textiltermékek
összeállítása

108 306 36

1.0/6220-11

Szabásminta használata

36

18

szaktanterem

2.0/6220-11

Ruhaipari gépek
üzemeltetése

36

36

szaktanterem/
tanműhely/üzem/
szabászat

3.0/6220-11

Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

36

4.0/6220-11

Textiltermék készítése

6221-11

Lakástextíliák készítése

36

1.0/6221-11

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

36

2.0/6221-11

Lakástextíliák készítése

108

szaktanterem
/szabászat

3.0/6221-11

Lakástextil-javító
szolgáltatás

18

tanműhely/
kisüzem/szabóság

32

36
252

14

szakmai
vizsga
számítógépes
tanterem/
tanműhely
számítógépes
tanterem/
tanműhely
szintvizsga

tanműhely
tanműhely

126

szintvizsga
szaktanterem

6225-11

Fehérnemű készítése és
értékesítése

180 342 185 685

1.0/6225-11

Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

108 72

95

16

szaktanterem

2.0/6225-11

Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

72

90

32

szaktanterem
/szabászat

3.0/6225-11

Fehérnemű készítése

18
252

szakmai
vizsga

637 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

Összesen: 378 810 307 783
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző
évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Férfi alkalmi - és korhű ruhakészítő szakképesítés-ráépülés
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység Óraszám
1/13.
évfolyam
azonosítója

megnevezése

e

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

gy

6227-11

Férfi alkalmi ruha
készítése

128 372

szakmai
vizsga

1.0/6227-11

Férfi alkalmi ruhák
modellezése

128 16

2.0/6227-11

Férfi alkalmi ruha készítése

6228-11

Korhű férfiruhák
készítése

160 300

1.0/6228-11

Öltözködés történeti
korszakok elemzése

32

tanterem

2.0/6228-11

Korhű férfiruhák
modellezése

128 16

szaktanterem/
tanműhely

3.0/6228-11

Korhű férfiruhák készítése

tanterem/
szaktanterem

356 tanműhely/
méretes
szabóság
szakmai
vizsga

284 tanműhely/mé
retes szabóság

Összesen: 288 672
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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Női alkalmi - és korhű ruhakészítő szakképesítés-ráépülés
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

1/13.
évfolyam
e

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

gy

6229-11

Női alkalmi ruha készítése 128 372

1.0/6229-11

Női alkalmi ruhák
modellezése

2.0/6229-11

Női alkalmi ruha készítése

6230-11

Korhű női ruhák készítése 160 300

1.0/6230-11

Öltözködés történeti
korszakok elemzése

32

tanterem

2.0/6230-11

Korhű női ruhák
modellezése

128 16

szaktanterem/
tanműhely

3.0/6230-11

Korhű női ruhák készítése

128 16

szakmai
vizsga
tanterem/
szaktanterem

356 tanműhely/
méretes
szabóság
szakmai
vizsga

284 tanműhely/
méretes
szabóság

Összesen: 288 672
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak a szabadsávot.
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6219-11 Ruhaipari gyártmánytervezés

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

1.3

104 óra
50 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Feladatprofil

Modellrajzot készít vagy modellt választ

2.0/6219-11 Gyártás
előkészítés

1.0/6219-11 Szabásminta
készítése

Tananyagegységek

X

Méretet vesz

X

Meghatározza a szerkesztési méreteket

X

X

Alkalmazza a levett méreteket

X

X

Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat

X

Alapmintát készít
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének, a választott
modellnek megfelelően
Szabásmintát készít - egyedi vagy konfekció szabásmintát

X
X

X
X

Szabásminta szériát készít - elfogadott mintadarab alapján

X

Felfektetési rajzot készít

X

Terítékrajzot készít
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
Alap, kellékanyagokat ellenőrzi

X
X
X

Meghatározza a műveleti sorrendet egyedi termékkészítés esetén

X

Műszaki leírást készít a termékről és a termék gyártásáról

X
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Szakmai ismeretek

2.0/6219-11
Gyártás előkészítés

Típus

1.0/6219-11
Szabásminta készítése

Tananyagegységek

B

Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése

X

B

Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái

X

X

B

Alapszabásminták szerkesztése

X

X

C

Modellezés

X

X

C

Szabásminta felfektetés módjai

X

A

X

B

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök
Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek,
jelölések
Műveleti utasítások felépítése, szerepe

B

Varrások alaki- és méretjellemzői

X

B

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői

X

B

X

X
X

Szakmai készségek

2.0/6219-11 Gyártás előkészítés

Szint

1.0/6219-11 Szabásminta
készítése

Tananyagegységek

3

Ruhaipari tervező program alkalmazása

X

4

Olvasott szakmai szöveg megértése

3

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás, írásban

2

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

X

4

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése

X

X

4

Szakmai számolási készség

X

X

3

Mennyiségérzék

X

X
X

X
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Döntésképesség
Pontosság
Önállóság

2.0/6219-11 Gyártás
előkészítés

Személyes kompetenciák

1.0/6219-11 Szabásminta
készítése

Tananyagegységek

X
X
X

X

Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség

2.0/6219-11 Gyártás
előkészítés

Társas kompetenciák

1.0/6219-11 Szabásminta
készítése

Tananyagegységek

X

X
X

1.0/6219-11 Szabásminta
készítése

2.0/6219-11 Gyártás
előkészítés

Tananyagegységek

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

Kontroll (ellenőrzőképesség)

X

X

Módszerkompetenciák

Kreativitás, ötletgazdagság

1.5

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Divatirányzatokról, trendekről szóló szakmai információk egyéni és
adatgyűjtése, rajzok, képek elemzése, megbeszélése.
Modell- és gyártmányrajz készítése, kiegészítése.
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása.
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba, páros munka.
Műszaki rajzkészítés, méretezések.
Szabásminták szerkesztése, modellezése.
Információk feladattal vezetett rendszerezése.
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kiscsoportos

Anyagminták elemzése, felismerése, kiválasztása.
Alapanyagnak megfelelő technológia meghatározása.
Gyártmány műszaki dokumentáció készítése, értelmezése.
Felfektetési rajzok tervezése, készítése manuálisan és számítógéppel.
Terítékrajzok készítése.
Feladatlap megoldása, gyakorlás.
Ellenőrzés, önértékelés.
Számítógépes szakmai feladatok készítése.
Gyakorlati feladat bemutatása.
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett.
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással.
Információk gyűjtése, beadványok készítése.
1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− - Elmélet
1.0/6219-11 Szabásminta készítése

72 óra

Méretvétel szabályai
Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései
Méretkutatás és testméret szabvány
A divatrajzok értelmezése
A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
A modellezés módszerei, eszközei
2.0/6219-11 Gyártás-előkészítés

32 óra

Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat (női szoknya, nadrág, ruha, blúz,
férfinadrág, zakó, ing)
Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése
Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra.
Formázóvarrások áthelyezése
Terítékrajz készítése, módszerei
A terítés (terítési módok, eszközök)
Terítéken alkalmazott jelölések
Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és
fűtőanyagok)
Anyagbeszerzés és anyagraktározás
Bevizsgálás
Anyagnormák
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány
és toldási lehetőségek
A rendelkezésre álló eszközök alapján gépek, berendezések kiválasztása, a gyártási
folyamat leírása
Egyedi gyártásnál az első és a második ruhapróba
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− Gyakorlat
1.0/6219-11 Szabásminta készítése

50 óra

Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat (női szoknya, nadrág, ruha, blúz,
férfinadrág, zakó, ing).
Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.
Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra.
Formázóvarrások áthelyezése.
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6220-11 Textiltermékek összeállítása

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

2.3

144 óra
306 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez

X

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket

X

Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból

X

3.0/6220-11 Textiltermék
összeállítás műszaki
dokumentációja
4.0/6220-11 Textiltermék
készítése

Feladatprofil

2.0/6220-11 Ruhaipari gépek
üzemeltetése

1.0/6220-11 Szabásminta
használata

Tananyagegységek

Értelmezi a ruhaipari ábrázolásokat

X

Elkészíti és kivágja a szabásmintákat

X

Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket

X

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy mintadarab
alapján

X

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

X

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

X

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

X

X
X

B

Méretvétel különféle textiltermékekhez

X

B

Mérettáblázatok, méretjelölések
Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok
alapján
Szabásminta készítése, másolása

X

B
C
C

X
X

C

Terítés, felfektetés, szabás
Kiszabott alkatrészek összeállítása műszaki dokumentáció
vagy mintadarab alapján
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

X

C

Gépek biztonságtechnikája

X

C

Védőeszközök fajtái

X

B
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4.0/6220-11 Textiltermék készítése

Szakmai ismeretek

3.0/6220-11 Textiltermék összeállítás
műszaki dokumentációja

Típus

2.0/6220-11 Ruhaipari gépek
üzemeltetése

1.0/6220-11 Szabásminta használata

Tananyagegységek

X
X

X

4
4

4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Ruhaipari ábrázolások értelmezése, készítése
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek
értelmezése
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése

4

Kézi rajz- és másolástechnikai eszközök használata

3

Kézi varrás eszközeinek használata

4

Kézi szabászati eszközeinek használata

3

Gépi szabászat eszközeinek használata,

4

Gyorsvarrógépek használata, működtetése

4

Szegővarrógépek használata, működtetése

4

Varróautomata gépek használata, működtetése
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata,
működtetése

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

Pontosság
Precizitás
Kézügyesség

X
X
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X

X

4.0/6220-11 Textiltermék
készítése

4

X
X
X

1.0/6220-11 Szabásminta
használata
2.0/6220-11 Ruhaipari gépek
üzemeltetése
3.0/6220-11 Textiltermék
összeállítás műszaki
dokumentációja

5

4.0/6220-11 Textiltermék
készítése

Szakmai készségek

3.0/6220-11 Textiltermék
összeállítás műszaki
dokumentációja

Szint

2.0/6220-11 Ruhaipari gépek
üzemeltetése

1.0/6220-11 Szabásminta
használata

Tananyagegységek

X
X

X

Társas kompetenciák

Határozottság
Irányíthatóság

X

X

4.0/6220-11 Textiltermék
készítése

1.0/6220-11 Szabásminta
használata
2.0/6220-11 Ruhaipari gépek
üzemeltetése
3.0/6220-11 Textiltermék
összeállítás műszaki
dokumentációja

Tananyagegységek

X
X

Önellenőrzés, kontroll

2.5

2.0/6220-11 Ruhaipari gépek
üzemeltetése
3.0/6220-11 Textiltermék
összeállítás műszaki
dokumentációja
4.0/6220-11 Textiltermék
készítése

Módszerkompetenciák

1.0/6220-11 Szabásminta
használata

Tananyagegységek

X

X

Hibaelhárítás

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Gépek, berendezések működéséhez szükséges információk értelmezése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképek felismerése, alkalmazása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Textiltermék műszaki dokumentációjának készítése, értelmezése
Modell- és gyártmányrajz készítése, kiegészítése
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Rajz- és másolástechnikai eszközök használata
Szabásminták alapszerkesztése
Szabásminták másolása, méretre alakítása
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba
Részfeladatok, kisalkatrészek készítésének gyakorlása irányítással
Késztermékhez szükséges alkatrészek összeállítása leírások/ábrák alapján, gyakorlása
Egyéni szakmai munkavégzés megfigyelés után
Gépek, berendezések önálló működtetése felügyelet mellett
Ellenőrzés, egyéni és/vagy csoportos ön/értékelés
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2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− - Elmélet
1.0/6220-11 Szabásminta használata

36 óra

Szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek
Szabásmintán alkalmazott jelölések
Rajzkészség- és szemmértékfejlesztő gyakorlatok
Testalkat- és testtartás típusok fajtái, jellemzői
Középarányos női- és férfialkat
Csecsemő- és gyermek testalkatcsoportok jellemzői
Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése, szabásminta kialakítása
Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztése, szabásminta kialakítása
Női búz alapszerkesztése, szabásminta kialakítása
Női ruha alapszerkesztése, szabásminta kialakítása
2.0/6220-11 Ruhaipari gépek üzemeltetése

36 óra

Modell vagy ábra alapján varróeszközök, gépek, berendezések fő részei, általános
működési elvük, optimális működésükhöz szükséges állítási lehetőségek, alkalmazási
területeik, biztonságtechnikai berendezései
Kézi szabás szerszámai
Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölőbábuk
Ragasztóberendezések, ragasztóprések
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások ismerete
3.0/6220-11 Textiltermék összeállítás műszaki dokumentációja

72 óra

A vasalás technológiája
A ragasztás technológiája
A ragasztóanyagok és ragasztó-bevonatos textíliák fajtái és jellemzőik.
Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések.
A varrások alaki és méretjellemzői.
A kézi- és gépi öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei.
Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bőségráncok, szegők, piék.
Végig- és félig nyitott elejeszélek készítési módja
Nyitott- és takart lépéshasíték készítési módja
Szétvasalt és egy oldalra vasalt hajtások készítési módja
Varrásvonalba helyezett húzózár bevarrásának elkészítési módja
Szétnyitható húzózár bevarrásának elkészítés módja
Takart húzózár (egyoldalas tűzésű, szembetűzéses) bevarrásának elkészítési módja
Rejtett húzózár bevarrásának elkészítési módja
Egy és több részből szabott övpántok készítése és felvarrási módjai
Ujja hasítékok fajtái (arrow-, francia-, varrásvonalba helyezett hasítékok)
Kézelők készítési és felvarrási módjai (hasítékos-, hasíték nélküli ujja aljára)
Rövidujj aljakészítés módjai
Nyitott és zárt ujjbevarrási módok
Ujjkör elrendezési módok
A nyakkör eldolgozási módjai szegéssel (formára szabott szegőpánt, ferdepánt,
szegőszalag, díszítő kellékek)
25

A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral (ing, bubi, álló, sál, kihajtós, terülő)
Zsebek készítésének módjai (foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett
zsebek, divatzsebek)
Műszaki leírás tartalma
− Gyakorlat
1.0/6220-11 Szabásminta használata

18 óra

Divatlapok tanulmányozása (szabásminta ív-, mérettáblázat-, méretnagyság
beazonosítás)
Divatrajzok jellemzői
Szabásminták másolási technikái, eszközei
Technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása
Méretvétel elsajátítása különböző testalkatokon
Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztett minta másolása, méretre alakítása.
Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztett minta másolása, méretre alakítása.
Női búz alapszabásminta másolása, méretre alakítása
Női ruha alapszabásminta másolása, méretre alakítása
Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai megoldások különböző
tulajdonságokkal rendelkező alapanyagokra)
Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása
Férfinadrág szabásminta másolása, alkatrészek felismerése
Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok felismerése
2.0/6220-11 Ruhaipari gépek üzemeltetése

36 óra

Alap- és módosított öltésű varrógépek öltésképzési folyamata,
Munkafolyamatok között a gépek karbantartásának előírásai
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások alkalmazása
Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen
Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája
Védőeszközök fajtái és azok használata
4.0/6220-11 Textiltermék készítése

252 óra

Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó).
Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szét- és egy oldalra vasalása, élvasalás,
szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása, paszpólozó vasalás).
Befejező vasalási műveletek (készre-vasalás, fénytelenítő vasalás).
Ragasztó-bevonatos közbélések kiválasztása, alkalmazása.(hőragasztás: ragasztóporral,
fóliával, ráccsal, fátyollal)
Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes-, végleges-, díszítő-, gomblyuk kivarró-, gomb- és
kapocsfelvarró öltések) készítése
Egyszerű varrástípusok készítése (kiválasztása, alkalmazása a termék készítése során:
összevarrás, széttűzés, fél-francia- és franciavarrás, laposvarrás, széltűzés,
szegővarrások / behajtással, pánttal és gépi varrattal/, sarokvarrás, formázóvarrás,
piékészítés, ráncolással vagy hajtásokkal készülő díszítő elem felvarrása pl.: fodor,
díszítő elemek felvarrási módjai)
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Kisalkatrészek készítése, alkalmazása (akasztók, övtartók, gombolópántok,
gomblyukak, övek)
Kézelők formai kialakításai és felvarrási módjai
Ujja készítése (kialakítási- és bevarrási módjai
Gallérok készítése (kialakítások és felvarrási módjai
Zsebek és zsebfedők készítése (formai kialakítások és felvarrási módjai
Húzózár- és tépőzár-bevarrások módjai
Rajzos ábrák és leírások értelmezésével, dokumentáció és/vagy mintadarab alapján
a kiszabott alkatrészek és egyszerű kivitelezésű termékek összeállítása
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen
Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája
Védőeszközök fajtái és azok használata
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6225-11 Fehérnemű-készítése és értékesítése

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
370 óra
− Gyakorlat: 1037 óra

3.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

3.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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1.0/6225-11 Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

2.0/6225-11 Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

3.0/6225-11 Fehérnemű késztése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

X

X

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

X

X

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat
Vállalkozást üzemeltet
Konzultál a megrendelővel

X

Feladatprofil

Alsóruházati cikkeket készít: női alsó, melltartó, body, férfi alsónadrág,
kombiné, atléta
Hálóruházati cikkeket készít: pizsama, hálóing, köntös
Felsőruházati cikkeket készít: blúz, ing
Sportruházati cikkeket készít: fürdőruha, sportöltözet, szabadidőruha
Kiválasztja az anyagot és kelléket
Betartja a munkavédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó előírásokat

X
X

Árkalkulációt készít, árat ajánl

X
X

Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályait
Marketing munkát végez

X

2.0/6225-11 Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

B

Alsóruházati cikktechnológia

X

X

B

Hálóruházati cikktechnológia

X

X

B

Ing, blúz cikktechnológia

X

X

B

Sportruházat cikktechnológia

X

X

C

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

X

C

Gépek biztonságtechnikája

X

C

Védőeszközök fajtái
Félkészés
késztermékek
követelményei
Vállalkozási ismeretek

Típus

C
C

Szakmai ismeretek
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3.0/6225-11 Fehérnemű késztése

1.0/6225-11 Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

minőségi

1.0/6225-11 Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

2.0/6225-11 Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

3.0/6225-11 Fehérnemű késztése

Tananyagegységek

4

Olvasott szakmai szöveg megértése

X

X

X

2

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

X

4

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek
értelmezése

X

Szint

5
5

Szakmai készségek

X
X

Védőeszközök használata

X

X

X

X

3

Kezelési, használati utasítások, jelképek
értelmezése
Szakmai számolási készség

X

X

3

Ruhaipari tervező program alkalmazása

X

X

3

Kézi varrás eszközeinek használata

4

Kézi szabászati eszközeinek használata

3

Gépi szabászat eszközeinek használata,

X

4
4
4

Gyorsvarrógépek használata, működtetése
Szegővarrógépek használata, működtetése
Varróautomata gépek használata, működtetése
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata,
működtetése
Fedőző- és láncöltésű varrógépek használata,
működtetése
Kiegészítő berendezések, apparátok használata,

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

4

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

Pontosság
Önállóság
Kézügyesség

X
X

X
X
X
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X

X

3.0/6225-11 Fehérnemű késztése

4

X

2.0/6225-11 Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

4

X

1.0/6225-11 Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

4

3.0/6225-11 Fehérnemű késztése

Határozottság

2.0/6225-11 Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

Társas kompetenciák

1.0/6225-11 Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése,
szabásminta készítése

Tananyagegységek

X

X

X

3.5

Kontroll (ellenőrző képesség)

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

3.0/6225-11 Fehérnemű késztése

Problémamegoldás, hibaelhárítás

2.0/6225-11 Fehérnemű termékek
gyártástechnológiája

Módszerkompetenciák

1.0/6225-11 Fehérnemű termékek
szerkesztése, modellezése, szabásminta
készítése

Tananyagegységek

X

X

X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk rendszerezése
Dokumentáció készítése
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba
Mérettáblázat értelmezése
Divatinformációk, trendek követése
Modellrajz készítése
Alapszerkesztések készítése
Modellezés
Szabásminta készítése
Terítékrajz készítése
Gyártmányrajz értelmezése
Gyártmányrajz készítése
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
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Műszaki leírás értelmezése
Műszaki leírás készítése
Gépek, berendezések önálló működtetése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképek felismerése, alkalmazása
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Műveletek gyakorlása
Ellenőrzés, önértékelés
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− - Elmélet
1.0/6225-11 Fehérnemű termékek szerkesztése, modellezése, szabásminta készítése 204 óra
Fehérnemű termékek, hálóruhák, sport- és szabadidő ruházat modell- és
gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok)
A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Szakszerű méretvétel
Modellezés és modellrajz összefüggései
Kényelmi bőségek értelmezése
Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái
Női alsó, férfi alsó alapszerkesztése, modellezése
Melltartó alapszerkesztése, modellezése
Body, kombiné, atléta alapszerkesztése, modellezése
Pizsama, hálóing, köntös alapszerkesztése, modellezése
Blúz, ing alapszerkesztése, modellezése
Egyrészes fürdőruha, kétrészes fürdőruha alapszerkesztése, modellezése
Sportöltözet (póló, trikó, top, biciklisnadrág, fitnessruházat) alapszerkesztése,
modellezése
Szabadidőruha alapszerkesztése, modellezése
2.0/6225-11 Fehérnemű termékek gyártástechnológiája

166 óra

Női alsó, férfi alsó gyártástechnológiája
Melltartó gyártástechnológiája
Body, kombiné, atléta gyártástechnológiája
Pizsama, hálóing, köntös gyártástechnológiája
Blúz, ing gyártástechnológiája
Egyrészes fürdőruha, kétrészes fürdőruha gyártástechnológiája
Sportöltözet (póló, trikó, top, biciklisnadrág, fitnessruházat), szabadidőruha
gyártástechnológiája
Blúz, szoknya gyártástechnológiája kötött, hurkolt kelmékből
Ing, nadrág gyártástechnológiája kötött, hurkolt kelmékből
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás-technológiai, és hegesztéstechnológiai alapismeretek alkalmazása
Kézi varrás eszközei, gépi eszközök, kiegészítő berendezések
Gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése,
műszaki dokumentáció készítése (alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai
előírások és műveleti sorrend, metszeti ábrák, kézi és gépi eszközök, minőségi
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követelmények)
Minőségi elvárások, javítási lehetőségek
Árkalkuláció, árajánlat készítése
Számlázás, a számla alaki és formai követelményei
− - Gyakorlat
1.0/6225-11 Fehérnemű termékek szerkesztése, modellezése, szabásminta készítése
88 óra
Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Szabásminták készítése, szabászati jelölések
Felfektetési rajzok készítése a fehérnemű termékekhez
2.0/6225-11 Fehérnemű termékek gyártástechnológiája

50 óra

Anyagok előkészítése a szabásra fehérnemű termékek esetén
Felfektetési rajz készítése, felfektetési módok
Terítés, szabásminta rögzítése
Szabászati eljárások
Szabás kézi és gépi eszközökkel
Szabás technológiai folyamata
Szabás minőségi követelményei
Szabás hibáinak javítási lehetőségei
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások alkalmazása a szabászaton
Szabászati gépek, berendezések biztonságtechnikája
Védőeszközök fajtái a szabászaton, és azok használata
3.0/6225-11 Fehérnemű készítése

899 óra

Női alsó, férfi alsó készítése
Melltartó készítése
Body, kombiné, atléta készítése
Pizsama, hálóing, köntös készítése
Blúz, ing készítése
Egyrészes fürdőruha, kétrészes fürdőruha készítése
Sportöltözet (póló, trikó, top, biciklisnadrág, fitnessruházat), szabadidőruha készítése
Blúz, szoknya készítése kötött, hurkolt kelmékből
Ing, nadrág készítése kötött, hurkolt kelmékből
Fehérnemű termékek díszítési lehetőségei
Kisalkatrészek készítése
Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások az üzemben
Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája, működtetése
Védőeszközök fajtái az üzemben, és azok használata
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.
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4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6221-11 Lakástextíliák készítése

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

4.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

4.3

36 óra
126 óra

A maximális tanulói létszám:

− Elméleti oktatás:
35 fő
− Gyakorlati oktatás:
12 fő
4.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez

X

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket

X

Kiválasztja a mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból

X

Elkészíti és kivágja a szabásmintát

X

Terítékrajzot készít
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy
mintadarab alapján

X

Javító szolgáltatást végez
Varrást, szakadást, záródásokat javít
Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat
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3.0/6221-11
Lakástextil-javítószolgáltatás

Feladatprofil

2.0/6221-11
Lakástextíliák készítése

1.0/6221-11 Lakástextíliák
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

1.0/6221-11 Lakástextíliák
gyártástechnológiája

2.0/6221-11
Lakástextíliák készítése

3.0/6221-11 Lakástextiljavítószolgáltatás

Tananyagegységek

Ágynemű cikktechnológia

X

X

X

B

Asztalnemű cikktechnológia

X

X

B

Függöny cikktechnológia

X

X

B

Díszpárna cikktechnológia

X

X

B

Ágytakaró cikktechnológia

X

X

B

Konyhai textília cikktechnológia

X

X

B

Háztartási törlő cikktechnológia

X

X

C

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

X

X

C

Gépek biztonságtechnikája

X

X

C

Védőeszközök fajtái

X

X

Típus

B

Szakmai ismeretek

X

4

Olvasott szakmai szöveg megértése

X

2

Olvasott idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

X

4

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági
értelmezése

X

5

3.0/6221-11 Lakástextiljavítószolgáltatás

Szakmai készségek

2.0/6221-11 Lakástextíliák
készítése

Szint

1.0/6221-11 Lakástextíliák
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

X

jelképek
X

X

4

Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése

4

Kézi rajz- és másolástechnikai eszközök használata

3

Kézi varrás eszközeinek használata

X

4

Kézi szabászati eszközeinek használata

X

3

Gépi szabászat eszközeinek használata,

X

4

Gyorsvarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Szegővarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Varróautomata gépek használata, működtetése

X

4

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata,
működtetése

X
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X
X
X

X

Önállóság
Precizitás
Kézügyesség

X
X

X
X
X

3.0/6221-11 Lakástextiljavítószolgáltatás

2.0/6221-11 Lakástextíliák
készítése

Személyes kompetenciák

1.0/6221-11 Lakástextíliák
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

X
X

Irányíthatóság

3.0/6221-11 Lakástextiljavítószolgáltatás

2.0/6221-11 Lakástextíliák
készítése

Társas kompetenciák

1.0/6221-11 Lakástextíliák
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

X

Kontroll (ellenőrző képesség)

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság

4.5

3.0/6221-11 Lakástextiljavítószolgáltatás

2.0/6221-11 Lakástextíliák
készítése

Módszerkompetenciák

1.0/6221-11 Lakástextíliák
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

X
X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Térlátás fejlesztése térábrázolás és mértani testek vetületi ábrázolásainak segítségével
Lakástextil termékek műszaki dokumentációjának készítése, értelmezése, használata
Modell- és gyártmányrajz készítése, kiegészítése, értelmezése
Szabásminták készítése, jelölések alkalmazása
Méretvétel, mérési eredmények felhasználása szabásminta készítéséhez
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba
Szabástechnikai ismeretek elsajátítása egyéni vagy páros munkavégzéssel
Szabászati feladatok elvégzése egyéni, páros vagy csoportmunka
Egyéni vagy kiscsoportos adat-, információgyűjtése, értékelése
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Részfeladatok, alkatrész-technológia gyakorlása
Lakástextil termékek készítése, gyakorlása
Gépek, berendezések önálló működtetése felügyelet mellett
Ellenőrzés, egyéni és/vagy csoportos ön/értékelés
Munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképek felismerése, alkalmazása
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− - Elmélet
1.0/6221-11 Lakástextíliák gyártástechnológiája

36 óra

Szakszerű méretvétel lakberendezési tárgyakról
Lakástextíliák mérettáblázatának beazonosítása a mért méretekhez
Térábrázolás, mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése szabásminták
készítéséhez
Cikktechnológiák szerinti szabásminták készítése/másolása
Szabásmintákon alkalmazott jelölések készítése, jelentése
Szabástechnikai ismeretek elsajátítása (felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, fonalirány,
felületi struktúra)
Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők
A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Hétköznapok és ünnepek textíliái, szerepük, különbözőségük
Térelválasztás szerepe és fajtái/megoldásai
Falikárpitok szerepe
Ágyneműkészítés műszaki dokumentációinak készítése (Párnahuzat készítése
angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel. Paplanhuzat készítése tükrös
elejével, gombolt és más záródással. Ágynemű-garnitúrák készítése felnőtt-, gyermek-,
franciaágyra)
Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációinak készítése (asztalterítők /szögletes,
kerek, ívelt/ Tányéralátétek. Edényfogó-kesztyű. Kötények /melles, suszter, cukrász,
felszolgáló/. Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák)
Szobai textília-készítés műszaki dokumentációinak készítése (Függönyök
/csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók/. Ágytakarók /bélelt és béleletlen/.
Díszpárnák /divatnak megfelelő modern és népművészeti/. Egyszerű tervezésű
bútorvédő huzatok)
− Gyakorlat
2.0/6221-11 Lakástextíliák készítése

108 óra

A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges szakmai kidolgozási
ismeretek elsajátítása, gyakorlása (Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések,
varrásszélességek csökkentése, szélek vékonyítása. Szövetminták egyeztetése. Rögzítőszalagozás, bőségráncolás. Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák)
Ágynemű huzatok készítése, gyakorlása (Párnahuzat készítése angolszéllel,
franciavarrással, gombolással, megkötővel. Paplanhuzat készítése tükrös-, gombolt és
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más záródással. Ágynemű-garnitúrák készítése felnőtt-, gyermek-, franciaágyra)
Konyhai textíliák készítése, gyakorlása (asztalterítők /szögletes, kerek, ívelt/.
Tányéralátétek. Edényfogó kesztyű. Kötények /melles, suszter, cukrász, felszolgáló/.
Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák)
Szobai textíliák készítése, gyakorlása (Függönyök /csipkefüggönyök, drapériák,
térelválasztók/. Ágytakarók bélelt és béleletlen. Díszpárnák /divatnak megfelelő modern
és népművészeti/. Egyszerű kivitelezésű bútorvédő huzatok)
Felfektetési rajz készítése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen
Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája
Védőeszközök fajtái és azok használata
3.0/6221-11 Lakástextil-javítószolgáltatás

18 óra

Javíthatóság feltételeinek megállapítása
A javításhoz szükséges technológia kiválasztása
A szükséges anyagok és gépek kiválasztása..
A javítás alapanyagainak, kellékeinek összedolgozhatósági ismerete
A javítási műveletek elvégzése
4.7

A modul értékelésének módja
Az írásbeli vizsga a központi javítási útmutató alapján.
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.
A szóbeli értékelés központi tételsor alapján.

5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6222-11 Csecsemő- és gyermekruhák készítése és értékesítése

5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

5.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
370 óra
− Gyakorlat: 1037 óra

5.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

5.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Elkészíti a gyermekruházat gyártástechnológiáját (Tm: 50-176)

3.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

Feladatprofil

2.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák gyártástechnológiája

1.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák modellezése

Tananyagegységek

X

Szoknyát készít

X

X

X

Nadrágot készít

X

X

X

Blúzt készít

X

X

X

Inget készít

X

X

X

Mellényt készít

X

X

X

Overallt készít

X

X

X

Kabátot készít

X

X

X

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat

X

X

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

X

X

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

X

X

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

X

Vállalkozást üzemeltet

X

Konzultál a megrendelővel

X

Árkalkulációt készít, árat ajánl
Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének
szabályait
Marketing munkát végez

X
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X
X

1.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák modellezése

2.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

3.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

Tananyagegységek

B

Csecsemő ruházat cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermekszoknya cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermeknadrág cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermekblúz cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermeking cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermekmellény cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermekoverall cikktechnológia

X

X

X

B

Gyermekkabát cikktechnológia

X

X

X

C

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

X

X

C

Gépek biztonságtechnikája

X

X

C

Védőeszközök fajtái

X

X

C

Vállalkozási ismeretek

X

X

Típus

Szakmai ismeretek

3.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

Szakmai készségek

2.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

Szint

1.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák modellezése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Olvasott szakmai szöveg megértése

2

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

X

4

5

Ruhaipari ábrázolások értelmezése, készítése
Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek
értelmezése
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése

3

Kézi varrás eszközeinek használata

4

Kézi szabászati eszközeinek használata

X

3

Gépi szabászat eszközeinek használata

X

4

Gyorsvarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Szegővarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Varróautomata gépek használata, működtetése
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata,
működtetése

X

X

X

X

X

X

5

4
4

X

Hímző-, fedőző- és láncológépek használata,
működtetése
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Pontosság
Önállóság
Kézügyesség

X
X

X

3.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

2.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

Személyes kompetenciák

1.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák modellezése

Tananyagegységek

X
X

3.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

Határozottság

2.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

Társas kompetenciák

1.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák modellezése

Tananyagegységek

X

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás

X

Kontroll (ellenőrző képesség)

X

3.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák készítése

2.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák
gyártástechnológiája

Módszerkompetenciák

1.0/6222-11 Csecsemő- és
gyermekruhák modellezése

Tananyagegységek

X
X

Gyakorlatias feladatértelmezés

5.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba
Divatirányzatokról, trendekről szóló szakmai információk gyűjtése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Modell- és gyártmányrajz értelmezése, készítése
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
Szabásminták szerkesztése, modellezése
Gyártmány műszaki dokumentáció készítése, értelmezése
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X
X

Felfektetési rajzok tervezése, készítése
Terítékrajzok készítése
Szabászati feladatok megoldása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Műveletek gyakorlása
Divatirányzatnak megfelelő gyermekruhák modellezése, készítése
Alapanyagnak megfelelő technológia meghatározása
Gépek, berendezések önálló működtetése
Gépek, berendezések műszaki leírásának értelmezése
Kézi varróeszközök biztonságos használata
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképek felismerése, alkalmazása
Ellenőrzés, önértékelés
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6222-11 Csecsemő- és gyermekruhák modellezése

204 óra

Csecsemő- és gyermekruhák modell- és gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és
szaklapok)
A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Szakszerű méretvétel
Modellezés és modellrajz összefüggései
Kényelmi bőségek értelmezése
Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái
Szabásminta másolása, eszközök használata
Csecsemőruházat (pólya, hálózsák, fejkötő, rugdalózó, csecsemőing, kezeslábas,
ujjatlan játszónadrág kabáttal és etetőkötény) szabásmintájának szerkesztése,
modellezése
Szoknyaformák szerkesztése adott korcsoportra (harang, elől gombos, rakott)
Divatszoknyák szerkesztése, modellezése
Szoknyabélések szerkesztése
Nadrágformák szerkesztése adott korcsoportra (kantáros, melles, pantalló, farmer,
szabadidő nadrág)
Divatnadrágok szerkesztése, modellezése
Gyermekblúz szerkesztése és modellezése adott korcsoportra (matróz-, ing-,
romantikus-, raglánujjú)
Divatblúzok szerkesztése, modellezése
Gyermeking szerkesztése, modellezése adott korcsoportra
Gyermekmellény alapszabásminta szerkesztése adott korcsoportra, béleletlen és bélelt
mellény modellezése
Gyermekoverall szerkesztése és modellezése adott korcsoportra
Gyermekkabátok alapszerkesztése, divatkabátok modellezése adott korcsoportra
(pelerin, anorák, dzseki)
Gyermekruhák szerkesztése, divatruhák modellezése (ing-, farmerszabású-,
gombolópántos-, raglán szabású ruha)
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Szabadon választott modellek szerkesztése, egyedi tervezésű szoknyák, ruhák,
nadrágok, blúzok, ingek, overallok, mellények, kabátok modellezése
2.0/6222-11 Csecsemő- és gyermekruhák gyártástechnológiája

166 óra

Csecsemő- és gyermekruhák gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás esetén
Csecsemő- és gyermekruhák rajzi ábráinak értelmezése (modell-, gyártmány-, részletés metszeti rajzok)
Csecsemő- és gyermekruhák műszaki dokumentációjának készítése
Különféle csecsemő- és gyermekruhák cikktechnológiája (szoknya, nadrág, blúz, ing,
mellény, ruha, overall, kabát)
Alkalmazott varrások alaki- és méretjellemzői
Gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
Csecsemő- és gyermekruhák díszítési lehetőségei
Csecsemő- és gyermekruhák készítésének minőségi követelményei
Kézi varrás eszközei, gépi eszközök, berendezések
− Gyakorlat
1.0/6222-11 Csecsemő- és gyermekruhák modellezése

88 óra

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái
Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Csecsemőruházat (pólya, hálózsák, fejkötő, rugdalózó, csecsemőing, kezeslábas,
ujjatlan játszónadrág kabáttal és etetőkötény) szabásmintájának szerkesztése,
modellezése
Szoknyaformák szerkesztése adott korcsoportra (harang, elől gombos, rakott)
Divatszoknyák szerkesztése, modellezése
Szoknyabélések szerkesztése
Nadrágformák szerkesztése adott korcsoportra (kantáros, melles, pantalló, farmer,
szabadidő nadrág)
Divatnadrágok szerkesztése, modellezése
Gyermekblúz szerkesztése és modellezése adott korcsoportra (matróz-, ing-,
romantikus-, raglánujjú)
Divatblúzok szerkesztése, modellezése
Gyermeking szerkesztése, modellezése adott korcsoportra
Gyermekmellény alapszabásminta szerkesztése adott korcsoportra, béleletlen és bélelt
mellény modellezése
Gyermekoverall szerkesztése és modellezése adott korcsoportra
Gyermekkabátok alapszerkesztése, divatkabátok modellezése adott korcsoportra
(pelerin, anorák, dzseki)
Gyermekruhák szerkesztése, divatruhák modellezése (ing-, farmerszabású-,
gombolópántos-, raglán szabású ruha)
Szabadon választott modellek szerkesztése, egyedi tervezésű szoknyák, ruhák,
nadrágok, blúzok, ingek, overallok, mellények, kabátok modellezése
2.0/6222-11 Csecsemő- és gyermekruhák gyártástechnológiája

50 óra

Csecsemő- és gyermekruhák szabászati feladatai egyedi és nagyüzemi gyártásnál
Felfektetési módok, felfektetési rajz tervezése, készítése
Terítés, szabásminta rögzítésének módjai
Szabás kézi és gépi eszközeinek használata, munkavédelmi előírásai
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Szabás technológiai folyamata
Szabás minőségi követelményei
Szabás hibáinak javítási lehetőségei
3.0/6222-11 Csecsemő- és gyermekruhák készítése

899 óra

Csecsemőruházat (pólya, hálózsák, fejkötő, rugdalózó, csecsemőing, kezeslábas,
ujjatlan játszónadrág kabáttal és etetőkötény) készítése
Adott korcsoportra különféle gyermekszoknyák készítése (harang, elől gombos, rakott)
Adott korcsoportra különféle gyermeknadrágok készítése (kantáros, melles, pantalló,
farmer, szabadidő nadrág)
Adott korcsoportra különféle gyermekblúzok készítése (matróz-, ing-, romantikus-,
raglánujjú)
Adott korcsoportra gyermeking készítése
Adott korcsoportra gyermekmellény készítése
Adott korcsoportra gyermekoverall készítése
Adott korcsoportra különféle gyermekkabátok készítése (pelerin, anorák, dzseki)
Adott korcsoportra különféle gyermekruhák készítése (ing-, farmerszabású-,
gombolópántos-, raglán szabású ruha)
Szabadon választott divatmodellek készítése egyedi gyártástechnológiával
Csecsemő- és gyermekruhák díszítési lehetőségei
Csecsemő- és gyermekruhák gyártásakor alkalmazott gépek berendezések biztonságos
használata, működtetése
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.

6.

A modul azonosítója és megnevezése:
6223-11 Férfiruhák készítése

6.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

6.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
370 óra
− Gyakorlat: 1037 óra

6.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

6.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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3.0/6223-11 Férfiruhák
késztése

Feladatprofil

2.0/6223-11 Férfiruhák
gyártástechnológiája

1.0/6223-11 Férfiruhák
modellezése

Tananyagegységek

X

X

Elkészíti a férfiruhák munkaműveleteit
Nadrágot készít

X

X

X

Zakót készít

X

X

X

Mellényt készít

X

X

X

Átmeneti kabátot készít

X

X

X

X

X

X

X

X

Télikabátot készít
Betartja a biztonságos munkavégzésre
előírásokat
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

vonatkozó
X

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

X

X

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

X

Vállalkozást üzemeltet

X

Konzultál a megrendelővel

X

Árkalkulációt készít, árat ajánl
Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének
szabályait
Marketing munkát végez

X
X
X

2.0/6223-11 Férfiruhák
gyártástechnológiája

3.0/6223-11 Férfiruhák késztése

1.0/6223-11 Férfiruhák modellezése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

Férfizakó cikktechnológia

X

X

X

B

Férfimellény cikktechnológia

X

X

X

B

Férfiing cikktechnológia

X

X

X

B

Férfi átmeneti kabát cikktechnológia

X

X

X

B

Férfitélikabát cikktechnológia

X

X

X

C

Vállalkozási ismeretek

X

X

Típus

Szakmai ismeretek

B

Férfiruhák munkaműveletei

B

Férfinadrág cikktechnológia

B
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1.0/6223-11 Férfiruhák
modellezése

2.0/6223-11 Férfiruhák
gyártástechnológiája

3.0/6223-11 Férfiruhák
késztése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

4

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek
értelmezése
Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése

X
X

X
X

3

Kézi varrás eszközeinek használata

X

X

4

Kézi szabászati eszközeinek használata

X

X

3

Gépi szabászat eszközeinek használata,

X

X

4

Gyorsvarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Szegővarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Varróautomata gépek használata, működtetése

X

X

4

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata,
működtetése

X

X

Szint

Szakmai készségek

4

Olvasott szakmai szöveg megértése

2

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

X

4

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése

X

Önállóság
Precizitás
Kézügyesség

X
X

X

3.0/6223-11 Férfiruhák
késztése

2.0/6223-11 Férfiruhák
gyártástechnológiája

Személyes kompetenciák

1.0/6223-11 Férfiruhák
modellezése

Tananyagegységek

X
X

Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
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3.0/6223-11 Férfiruhák
késztése

Társas kompetenciák

2.0/6223-11 Férfiruhák
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

1.0/6223-11 Férfiruhák
modellezése

5

X

X

X
X

Problémamegoldás, hibaelhárítás

X

Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)

6.5

3.0/6223-11 Férfiruhák
késztése

2.0/6223-11 Férfiruhák
gyártástechnológiája

Módszerkompetenciák

1.0/6223-11 Férfiruhák
modellezése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Dokumentációkészítés, dokumentációelemzés
Részfeladatok, alkatrész technológia gyakorlása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba
Munka,- tűz- és környezetvédelmi jelképek felismerése és alkalmazása
Modell és gyártmányrajz készítése
Ellenőrzés és önértékelés
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Szabásminták szerkesztése, és modellezése
Terítékrajzok készítése
Szabászati feladatok elvégzése, csoport munka
Férfi ruhák készítésének gyakorlása
Férfiruhák készítése önálló feladatmegoldással
Adminisztrációs tevékenység
Gépek, berendezések önálló működtetése
Kulcsszavak jegyzetelése, vázlatkészítés
Információk gyűjtése, beadványok készítése
Projektmunka

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6223-11 Férfiruhák modellezése

204 óra

Férfiruhák modell- és gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok
A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Szakszerű méretvétel
Modellezés és modellrajz összefüggései
Kényelmi bőségek értelmezése
Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái
Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Klasszikus férfinadrág szerkesztése középarányos testalkatra (él- és bőséghajtásokkal
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készülő fazon)
Férfinadrág szerkesztése, modellezése (párhuzamos,- trapéz, térd,-/golf,-/ csizma,
lovagló)
Kisalkatrészek szerkesztése /farzsebtakaró, nadrágszorítók, zakó foltzseb, zakó
zsebfedő, télikabát foltzseb zsebfedő/
Férfi mellény szerkesztése, és modellezése (klasszikus egysoros 5 gombos, kétsoros)
Férfizakó szerkesztése, eleje átvágással, ujja, alsó gallér és elejealátét szerkesztése/
Férfizakó mellvászon szerkesztése
Férfizakó modellezése/háta és eleje karöltőből induló ívelt vonalú átvágással
Férfizakó modellezése, eleje mellrész, és háta lapocka átvágással
Férfi átmeneti kabát, egyenes vonalú, rejtett gombolással, bevágott zsebpántos zsebbel
Férfi télikabát alapszerkesztése, divatkabátok alapszerkesztésből modellezve
Raglán télikabát modellezés (elöl raglán, - hátul japán/elől bevarrott,- hátul japán)
Különböző gallér megoldások
Legombolható kapucni szerkesztése
2.0/6223-11 Férfiruha készítés gyártástechnológiája

166 óra

Férfiruhák gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás esetén
Férfiruhák rajzi ábráinak értelmezése (modell,- gyártmány,- részlet és metszeti rajzok)
Férfiruhák gyártásakor alkalmazott gépek és berendezések biztonságos használata
Férfiruhák műszaki dokumentációjának készítése
Árkalkuláció készítése
Számlázás és a számla alaki és formai követelménye
Női ruhák szabászati feladatai Különféle férfiruhák ruházati cikktechnológiája (nadrág,
mellény, zakó, felöltő kabát)
Alkalmazott varrástípusok és méretjelzők
Férfiruhák záródása
Gyártás során felhasználható alap és kellékanyagok
Férfiruhák készítésének minőségi követelményei
Gyártás során alkalmazott kézi és gépi eszközök
Gyártás során alkalmazott varrástípusok és méretjellemzői
− Gyakorlat
1.0/6223-11 Férfiruhák modellezése

88 óra

Férfinadrág modellezése (párhuzamos,- trapéz, térd,-/golf,-/ csizma, lovagló)
Férfi mellény készítése, és modellezése (klasszikus egysoros 5 gombos, kétsoros)
Férfizakó, eleje átvágással, /
Férfizakó modellezése/háta és eleje karöltőből induló ívelt vonalú átvágással
Férfizakó modellezése, eleje mellrész, és háta lapocka átvágással
Férfi átmeneti kabát, egyenes vonalú, rejtett gombolással, bevágott zsebpántos zsebbel
Férfi divatkabátok
Raglán télikabát (elöl raglán, - hátul japán/elől bevarrott,- hátul japán)
Különböző gallér megoldások
Szabadon választott modellek, egyedi tervezésű nadrágok, mellények, kabátok
modellezése mért méretek alapján
2.0/6223-11 Férfiruha készítés gyártástechnológiája
Egyedi és nagyüzemi szabászat feladatai
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50 óra

Terítés módjai
Szabás kézi és gépi eszközeinek használata, munkavédelmi szabályainak betartása
Szabás munkafolyamatának végzése
Szabás minőségi követelményei
Szabás hibáinak javítási lehetőségei
3.0/6223-11 Férfiruhák készítése

899 óra

Megrendelés felvétele
Fogyasztói panaszok kezelése
Kisalkatrészek készítése /farzsebtakaró, nadrágszorítók, zakó foltzseb, zakó zsebfedő,
télikabát foltzseb zsebfedő/
Klasszikus férfinadrág készítése középarányos testalkatra (él- és bőséghajtásokkal
készülő fazon) sorozatgyártás technológiájával
Férfinadrágok készítése különböző testalkatokra és méretekre egyedi és sorozat gyártás
technológiájával
Különleges férfinadrágok készítése (golf, csizma, lovagló)
Béleletlen és bélelt mellény készítése
Különféle kialakítású férfizakó /háta és eleje karöltőből induló ívelt vonalú, lapocka
átvágással) készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával
Férfi átmeneti kabát, egyenes vonalú, rejtett gombolással, bevágott zsebpántos zsebbel
készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával
Férfi divatkabátok készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával
Raglán télikabát (elöl raglán, - hátul japán/elől bevarrott,- hátul japán) készítése egyedi
és sorozatgyártás technológiájával
Szabadon választott modellek, egyedi tervezésű nadrágok, mellények, kabátok
modellezése mért méretek alapján készítése
6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.

7

A modul azonosítója és megnevezése:
6224-11 Női ruhák készítése és értékelése

7.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

7.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
370 óra
− Gyakorlat: 1037 óra

7.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

7.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
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szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Feladatprofil

Elkészíti a női ruhák munkaműveleteit

2.0/6224-11 Női ruhakészítés
gyártástechnológiája
3.0/6224-11 Női ruhák
késztése

1.0/6224-11 Női ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X

X

Szoknyát készít

X

X

X

Blúzt készít

X

X

X

Nadrágot készít

X

X

X

Mellényt készít

X

X

X

Raglánujjú ruhát készít

X

X

X

Japánujjú ruhát készít

X

X

X

Kosztümkabátot készít

X

X

X

Kabátot készít

X

X

X

X

X

X

X

Elkészíti a ruhák díszítését
Betartja a munkavédelemre és munkabiztonságra
előírásokat
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen

vonatkozó

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

X
X

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat

X
X

Vállalkozást üzemeltet

X

Konzultál a megrendelővel

X

Árkalkulációt készít, árat ajánl

X

Betartja a pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályait
Marketing munkát végez

X
X
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3.0/6224-11 Női ruhák késztése

X

X

X

X

X

Női blúz cikktechnológia

X

X

X

B

Női nadrág cikktechnológia

X

X

X

B

Női mellény cikktechnológia

X

X

X

B

Női ruha cikktechnológia

X

X

X

B

Női kosztüm cikktechnológia

X

X

X

B

Női kabát cikktechnológia

X

X

X

C

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök
fajtái
Vállalkozási ismeretek

Típus

Szakmai ismeretek

B

Női ruhák munkaműveletei

B

Női szoknya cikktechnológia

B

C
C

1.0/6224-11 Női ruhák
modellezése

2.0/6224-11 Női ruhakészítés
gyártástechnológiája

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

1.0/6224-11 Női ruhák
modellezése

2.0/6224-11 Női
ruhakészítés
gyártástechnológiája

3.0/6224-11 Női ruhák
késztése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Kézi szabászati eszközeinek használata

X

X

Gépi szabászat eszközeinek használata,

X

X

4

Gyorsvarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Szegővarrógépek használata, működtetése

X

X

4

Varróautomata gépek használata, működtetése

X

X

4

Vasalók és
működtetése

X

X

4

Tűz- és baleset megelőzési jelképek, színjelölések
értelmezése

X

X

Szint

Szakmai készségek

4

Olvasott szakmai szöveg megértése

2

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése

X

4

Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése

X

5

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése

4
3

Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Kézi varrás eszközeinek használata

4
3

vasalóprések/ragasztóprések
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használata,

Önállóság
Pontosság
Kézügyesség

X
X

X

3.0/6224-11 Női ruhák
késztése

2.0/6224-11 Női
ruhakészítés
gyártástechnológiája

Személyes kompetenciák

1.0/6224-11 Női ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X
X

Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség

X

X

3.0/6224-11 Női ruhák késztése

2.0/6224-11 Női ruhakészítés
gyártástechnológiája

Társas kompetenciák

1.0/6224-11 Női ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X
X

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés

7.5

3.0/6224-11 Női ruhák késztése

2.0/6224-11 Női ruhakészítés
gyártástechnológiája

Módszerkompetenciák

1.0/6224-11 Női ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X
X

X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Dokumentációkészítés, dokumentumelemzés
Részfeladatok, alkatrész technológia gyakorlása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Méretvétel, mérési eredmények beazonosítása mérettáblázatba, páros munka
Munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképek felismerése, alkalmazása
Modell- és gyártmányrajz készítése, kiegészítése
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Ellenőrzés, önértékelés
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Szabásminták szerkesztése, modellezése
Terítékrajzok készítése
Szabászati feladatok elvégzése, páros vagy csoportmunka
Női ruhák készítésének gyakorlása
Női ruhák készítése önálló feladatmegoldással
Adminisztrációs tevékenység
Gépek, berendezések önálló működtetése
Kulcsszavak jegyzetelése, vázlatkészítés
Információk gyűjtése, beadványok készítése
Projektmunka
7.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6224-11 Női ruhák modellezése

204 óra

Női ruhák modell- és gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok)
A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Szakszerű méretvétel
Modellezés és modellrajz összefüggései
Kényelmi bőségek értelmezése
Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái
Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Szoknyaformák szerkesztése különböző testalkatokra (bővülő szoknya szerkesztése:
kör-, harang-, hatrészes)
Szoknyák szerkesztése, modellezése egyéb szabásvonalakkal (csípővonal feletti,
magasított derekú és csípőszoknya)
Rakott és hajtásokkal készülő szoknyák szerkesztése, modellezése
Nadrágszoknya szerkesztése, modellezése
Szoknyabélések szerkesztése
Él- és bőséghajtásokkal készülő női nadrág szerkesztése és modellezése (farmernadrág,
bermudanadrág, sortnadrág)
Különféle szárú női nadrágok szerkesztése, modellezése (trapéz, bő, halász)
Női blúz szerkesztése és modellezése
Különféle alkalmai és divatblúzok szerkesztése, modellezése (galléros, aszimmetrikus,
japán, raglán, denevér)
Női mellény alapszabásminta szerkesztése, béleletlen és bélelt mellény modellezése
Női ruha szerkesztése, divatruhák modellezése (derék alatt ráncolt délutáni ruha,
nyaktól elálló vállra boruló gallérral készülő délutáni ruha, raglán ujjú ruha, kismama
ruha, alkalmi ruha)
Kosztümkabát alapszerkesztése, bécsi szabásvonallal karcsúsított kosztümkabát
modellezése alapgallér megoldásokkal
Blézer modellezése (egyenes és bővített kosztümkabát modellezése, bélésminták
szerkesztése)
Női kabátok alapszerkesztése, divatkabátok modellezése (egyenes vonalú, karcsúsított,
bő, raglán- és japánujjú)
Szabadon választott modellek szerkesztése, egyedi tervezésű szoknyák, ruhák, blúzok,
blézerek, kabátok modellezése
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2.0/6224-11 Női ruhakészítés gyártástechnológiája

166 óra

Női ruhák gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás esetén
Női ruhák rajzi ábráinak értelmezése (modell-, gyártmány-, részlet- és metszeti rajzok)
Női ruhák gyártásakor alkalmazott gépek, berendezések biztonságos használata
Női ruhák gyártásakor alkalmazott automata gépek, berendezések ismerete
Női ruhák műszaki dokumentációjának készítése
Árkalkuláció árajánlat készítése
Számlázás, a számla alaki és formai követelményei
Női ruhák szabászati feladatai
Különféle női ruhák cikktechnológiája (szoknya, nadrág, blúz, mellény, ruha, blézer,
kabát)
Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzői
Női ruhák záródásai
Gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
Női ruhák díszítési lehetőségei
Női ruhák készítésének minőségi követelményei
Gyártás során alkalmazott kézi és gépi eszközök
Gyártás során alkalmazott varrástípusok és méretjellemzői
-

Gyakorlat

1.0/6224-11 Női ruhák modellezése

88 óra

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái
Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Szoknyák modellezése egyéb szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és
csípőszoknya) eredeti méretben
Rakott és hajtásokkal készülő szoknyák modellezése eredeti méretben
Nadrágszoknya modellezése eredeti méretben
Szoknyabélések modellezése eredeti méretben
Él- és bőséghajtásokkal készülő női nadrág modellezése (farmernadrág, bermudanadrág,
sortnadrág) eredeti méretben
Különféle szárú női nadrágok modellezése (trapéz, bő, halász) eredeti méretben
Női blúz modellezése eredeti méretben alapmintából
Különféle alkalmai és divatblúzok modellezése (galléros, aszimmetrikus, japán, raglán,
denevér) eredeti méretben
Női mellény modellezése
Női divatruhák modellezése (derék alatt ráncolt délutáni ruha, nyaktól elálló vállra
boruló gallérral készülő délutáni ruha, raglán ujjú ruha, kismama ruha, alkalmi ruha)
eredeti méretben
Kosztümkabát modellezése bécsi szabásvonallal, alapgallér megoldásokkal eredeti
méretben
Blézer modellezése (egyenes és bővített kosztümkabát modellezése, bélésminták
szerkesztése) eredeti méretben
Női kabátok, divatkabátok modellezése (egyenes vonalú, karcsúsított, bő, raglán- és
japánujjú) eredeti méretben
Szabadon választott modellek, egyedi tervezésű szoknyák, ruhák, blúzok, blézerek,
kabátok modellezése mért méretek alapján
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2.0/6224-11 Női ruhakészítés gyártástechnológiája

50 óra

Egyedi és nagyüzemi szabászat feladatai
Terítés módjai
Szabás kézi és gépi eszközeinek használata, munkavédelmi szabályainak betartása
Szabás munkafolyamatának végzése
Szabás minőségi követelményei
Szabás hibáinak javítási lehetőségei
3.0/6224-11 Női ruhák készítése

899 óra

Megrendelés felvétele
Fogyasztói panaszok kezelése
Szoknyaformák készítése különböző testalkatokra és méretekre (bővülő szoknya: kör-,
harang-, hatrészes)
Szoknyák készítése szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és
csípőszoknya) egyedi és sorozatgyártás technológiájával
Rakott, hasítékos és hajtásos szoknyák készítése, nadrágszoknya készítése egyedi és
sorozatgyártás technológiájával
Szoknyabélések készítése
Él- és bőséghajtásokkal készülő női nadrág készítése (farmernadrág, bermudanadrág,
sortnadrág), különféle szárú női nadrágok készítése (trapéz, bő, halász) egyedi és
sorozatgyártás technológiájával
Női blúz készítése, különféle alkalmai és divatblúzok készítése (galléros,
aszimmetrikus, japán, raglán, denevér) egyedi és sorozatgyártás technológiájával
Női béleletlen és bélelt mellény készítése
Női ruhák készítése (derék alatt ráncolt délutáni ruha, nyaktól elálló vállra boruló
gallérral készülő délutáni ruha, raglán ujjú ruha, kismama ruha, alkalmi ruha) egyedi és
sorozatgyártás technológiájával
Kosztümkabát készítése különféle gallér, szabásvonal megoldásokkal és
kidolgozásokkal (egyenes és bővített kosztümkabát bélelt, béleletlen) egyedi és
sorozatgyártás technológiájával
Női divatkabátok készítése (egyenes vonalú, karcsúsított, bő, raglán- és japánujjú, stb.)
egyedi és sorozatgyártás technológiájával
Szabadon választott modellek készítése egyedi gyártástechnológiával: szoknyák, ruhák,
blúzok, blézerek, kabátok
7.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és kompetenciák mérése a képző intézmény által
összeállított gyakorlati tételsor és értékelési szempontok alapján.

8

A modul azonosítója és megnevezése:
6218-11 Ruhaipari anyagvizsgálatok

8.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

8.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

36 óra
84 óra
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8.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

8.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajtáit, tulajdonságait
és előállításának módjait
Meghatározza a minta, vagy mintadarab alapanyagösszetételét
Megállapítja a fonal, vagy cérna előállítási módját,
minőségét
Elemzi a textíliák legismertebb fajtáit
Kiválasztja a technológiai
alapanyagokat, kellékeket

előírásnak

4.0/6218-11
Anyagvizsgálatok

3.0/618-11 Áruismeret

Feladatprofil

2.0/6218-11Textíliák,
kelmék

1.0/6218-11 Textilipari
nyersanyagok

Tananyagegységek

X
X
X
X

X

X

X

X

megfelelő

Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát

X

X

4.0/6218-11
Anyagvizsgálatok

B
B
B

A textilipari szálasanyagok eredete, fajtái, tulajdonságai
A textilipari szálasanyagok feldolgozásának módjai
Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői

B

Ruhaipari textíliák fajtái és tulajdonságaik

X

X

B
C
B

Ruhaipari textíliák felhasználási területei
Textíliák felületi struktúrája
Textíliák feldolgozási tulajdonságai

X
X
X

X
X
X

B

Kellékek fajtái és jellemzői
Kellékek
alkalmazásának
lehetőségei,
összedolgozhatóság feltételei
Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei
Laboratóriumi vizsgálati módszerek
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

B
B
C
C
C
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X
X
X

3.0/618-11
Áruismeret

Szakmai ismeretek

2.0/6218-11
Textíliák, kelmék

Típus

1.0/6218-11
Textilipari
nyersanyagok

Tananyagegységek

az

X

X

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg
megértése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai számolási készség
Kezelési,
használati
utasítások,
jelképek
értelmezése
Laboratóriumi eszközök kezelési készsége

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

4.0/6218-11
Anyagvizsgálatok

X
X

Tapintás
Látás
Szaglás

3.0/618-11
Áruismeret

2.0/6218-11
Textíliák, kelmék

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

X
X
X

X

3.0/618-11
Áruismeret

4.0/6218-11
Anyagvizsgálatok

Határozottság

2.0/6218-11
Textíliák, kelmék

Tananyagegységek

Társas kompetenciák

X

X

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

4.0/6218-11
Anyagvizsgálatok

3.0/618-11
Áruismeret

Tananyagegységek

Módszerkompetenciák

X

Ismeretek helyén való alkalmazása
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X

X

X
X
X

X

2.0/6218-11
Textíliák, kelmék

4

X

1.0/6218-11 Textilipari
nyersanyagok

5

X

1.0/6218-11 Textilipari
nyersanyagok

4
3

1.0/6218-11 Textilipari
nyersanyagok

2

4.0/6218-11
Anyagvizsgálatok

2

3.0/618-11
Áruismeret

Szakmai készségek

2.0/6218-11
Textíliák, kelmék

Szint

1.0/6218-11 Textilipari
nyersanyagok

Tananyagegységek

X

X

8.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, szakmai kifejezések kijelölése
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Anyagminták azonosítása
Textilminták felismerése, elemzése
Anyagösszetétel-vizsgálatok menete, elemzése
Vizsgálatok megfigyeléssel, érzékeléssel, lupéval, mikroszkóppal, égetéssel
Vizsgálati eredmények értékelése
Technológiai minták feldolgozhatóságának elemzése
Írásos elemzések készítése
Textilminták, kellékek gyűjtése, rendszerezése
Információk feladattal vezetett rendszerezése,
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Tesztfeladat megoldása
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Tapasztalatok ismertetése, értelmezése

8.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− - Elmélet
1.0/6218-11 Textilipari nyersanyagok

18 óra

A textilipar nyersanyagai, csoportosításuk
Növényi eredetű szálasanyagok fajtái, általános jellemzői
Növényi eredetű szálasanyagok feldolgozási, viselési tulajdonságai és felhasználásuk
Állati eredetű szálasanyagok fajtái, általános jellemzői
Állati eredetű szálasanyagok feldolgozási, viselési tulajdonságai és felhasználásuk
Vegyiszálak fajtái, általános jellemzői
Vegyiszálak feldolgozási, viselési tulajdonságai, felhasználásuk
Fonalak, cérnák fajtái, jellemzői, felhasználási lehetőségeik
Terjedelmesített fonalak fajtái
2.0/6218-11 Textíliák, kelmék

18 óra

A szövetek gyártása, a szövés elve és eszközei
A kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések
Kötött kelmék csoportosítása, a kötés-hurkolás technológiája és eszközei
Vetülék és láncrendszerű alapkötések jellemzői
Nemszőtt textíliák – fátyolkelmék fajtái, tulajdonságai és felhasználásuk
Nemszőtt textíliák – varrvahurkolt kelmék fajtái, tulajdonságai és felhasználásuk
A textilkikészítés műveleteinek csoportosítása
Színezési eljárások
Idegen nyelvű anyagismereti jelképek
− Gyakorlat
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1.0/6218-11 Textilipari nyersanyagok

18 óra

A textilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése
Nyersanyagok meghatározása mikroszkópi képük alapján
Nyersanyagok meghatározása égetési próbával
Tapasztalatok ismertetése, táblázatos rendszerezése
Díszítő és varrócérnák jellemzése
Mintagyűjtemény készítése
Laboratóriumi eszközök ismerete és biztonságos használata
2.0/6218-11 Textíliák, kelmék

18 óra

Szövetvizsgálatok – kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg meghatározása
Színezési eljárások meghatározása
Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése
Egyszerű laboratóriumi eszközök ismerete, biztonságos használata
Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése
3.0/6218-11 Áruismeret

32 óra

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti csoportosítása
Kereskedelmi megnevezések
Ruházati textíliák feldolgozási tulajdonságai
Ruházati kellékek fajtái, felhasználási területük
Különféle textíliák összedolgozhatóságának feltételei
Mintagyűjtemény alapján a textilméteráruk, kellékek, rövidáruk rendszerezése
4.0/6218-11 Anyagvizsgálatok

18 óra

Szövetek nyersanyag-összetételének meghatározása mikroszkóppal, égetési próbával
Szövetek lánc- és vetülékfonalainak vizsgálata, elemzése
Színoldal meghatározása
Kötött-hurkolt kelmék szemsűrűségének meghatározása
Anyagminták azonosítása
Vizsgálati eredmények és a ruhaipari feldolgozás feltételeinek összefüggései
Laboratóriumi eszközök ismerete és biztonságos használata
8.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

9

A modul azonosítója és megnevezése
6227-11 Férfi alkalmi ruha készítése

9.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

9.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

128 óra
372 óra
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9.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

9.4

35 fő
8 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

1.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruhák modellezése

2.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruha készítése

Tananyagegységek

X

X

X

X

Szmokingot készít

X

X

Frakkot készít

X

X

Különleges férfiruhát készít

X

X

Feladatprofil

Elkészíti a férfi alkalmi
munkaműveletei
Alkalmi nadrágot készít

ruhák

és

jelmezek

2.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruha készítése

1.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

Típus

Szakmai ismeretek

B

Öltözködéstörténeti korszakokra jellemző viseletek

X

B

Az öltözékek, kiegészítői és fajtái

X

B

X

X

X

X

B

Férfi alkalmi ruhák díszítési módjai
Kellék és anyagok összedolgozhatóságának
feltételei
Alkalmi férfinadrág cikktechnológia

B

Szmoking cikktechnológia

X

B

Frakk cikktechnológia

X

B

Különleges férfiruhák cikktechnológiája

X

B
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X

Szakmai készségek

3
2
4
4
4
4

Divatfotók értelmezése
Idegen nyelvű szakmai szöveg megértése
Kézi szabászat eszközeinek kezelése
Gyorsvarrógépek kezelése
Szegővarrógépek kezelése
Vasalók és vasalóprések / ragasztóprések/ kezelése

2.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruha készítése

Szint

1.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

X
X

X
X
X
X
X
X

Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség

2.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruha készítése

Személyes kompetenciák

1.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

X
X

X
X
X

Határozottság

2.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruha készítése

Társas kompetenciák

1.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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2.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruha készítése

Módszerkompetenciák

1.0/6227-11 Férfi alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

X
X

X

9.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Divatrajzok, fotók, öltözködéstörténeti korszakok elemzése
Részfeladatok, alkatrész technológia gyakorlása
Díszítési eljárások elsajátítása, díszítő elemek tervezése, készítésének gyakorlása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Alapanyagnak megfelelő technológia meghatározása
Kézi varrás eszközeinek biztonságos használata
Kellékek és anyagok összedolgozhatóságának megismerése-gyakorlása
Ellenőrzés, önértékelés
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Szabásminták szerkesztése, modellezése
Terítékrajzok készítése
Férfi alkalmi és korhű ruhák készítésének gyakorlása
Férfi alkalmi, és korhű ruhák készítése önálló feladatmegoldással
Gépek, berendezések önálló működtetése
Kulcsszavak jegyzetelése, vázlatkészítés
Információk gyűjtése, beadványok készítése
Projektmunka

9.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6227-11

Férfi alkalmi ruhák modellezése

128 óra

Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Férfi szmoking modellezése egyéb szabásvonalakkal duplaszegélyes zsebbel,
egygombos záródással, kétgombos záródással, sálgallérral, nadrág modellezéselampaszt beépítéssel, kellékek
Frakk modellezése egysoros, elején nyitott, hátán hosszú kabátka, kihajtós mellény
egysoros, kétsoros, nadrág modellezése oldalcsíkokkal, kiegészítők
Zsakett modellezése
- Gyakorlat
1.0/6227-11

Férfi alkalmi ruhák modellezése

16 óra

Frakk kabát modellezése.
Frakk mellény modellezése.
Zsakett kabát modellezése.
Derék szorítós férfinadrág modellezése.
2.0/6227-11

Férfi alkalmi ruhák készítése

Férfi szmoking készítése
Frakk készítése
Zsakett készítése
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356 óra

9.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

10

A modul azonosítója és megnevezése:
6228-11 Korhű férfiruhák készítése

10.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
10.2 A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

160 óra
300 óra

10.3 A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
8 fő

10.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Jellemzi az öltözködéstörténeti korszakokat
Korhű férfiruhát készít
Alkalmazza a kézi öltéseket

3.0/6228-11 Korhű férfiruhák
készítése

Feladatprofil

2.0/6228-11 Korhű férfiruhák
modellezése

1.0/6228-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

Tananyagegységek

X

X

X
X
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2.0/6228-11 Korhű
férfiruhák modellezése

3.0/6228-11 Korhű
férfiruhák készítése

1.0/6228-11 Öltözködés
történeti korszakok
elemzése

Tananyagegységek

X

X

Anyagok összedolgozhatósága

X

X

Korhű ruhák díszítései

X

X

Típus

Szakmai ismeretek

B

Öltözködéstörténeti korszakokra jellemző viseletek,
kiegészítők
Korhű ruhák alapanyagai és kellékei

B
B
B

Korhű ruhák készítése

X

X

1.0/6228-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

2.0/6228-11 Korhű
férfiruhák modellezése

3.0/6228-11 Korhű
férfiruhák készítése

Tananyagegységek

Képek, ábrák értelmezése

X

X

X

2

Idegen nyelvű szakmai szöveg megértése

X

X

X

5

Kézi varrás eszközeinek használata

X

4

Kézi szabászat eszközeinek használata

X

4

Gyorsvarrógépek kezelése

X

4

Szegővarrógépek kezelése

X

4

Vasalók és vasalóprések / ragasztóprések/ kezelése

X

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség

X

X
X

3.0/6228-11 Korhű férfiruhák
készítése

3

Szakmai készségek

2.0/6228-11 Korhű férfiruhák
modellezése

Szint

1.0/6228-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

B

X
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3.0/6228-11 Korhű férfiruhák
készítése

Határozottság

2.0/6228-11 Korhű férfiruhák
modellezése

Társas kompetenciák

1.0/6228-11 Öltözködés történeti
korszakok elemzése

Tananyagegységek

X

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés

3.0/6228-11 Korhű férfiruhák
készítése

2.0/6228-11 Korhű férfiruhák
modellezése

Módszerkompetenciák

1.0/6228-11 Öltözködés történeti
korszakok elemzése

Tananyagegységek

X
X

X

X

10.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Divatrajzok, fotók, öltözködéstörténeti korszakok elemzése
Részfeladatok, alkatrész technológia gyakorlása
Díszítési eljárások elsajátítása, díszítő elemek tervezése, készítésének gyakorlása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Alapanyagnak megfelelő technológia meghatározása
Kézi varrás eszközeinek biztonságos használata
Kellékek és anyagok összedolgozhatóságának megismerése-gyakorlása
Ellenőrzés, önértékelés
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Szabásminták szerkesztése, modellezése
Terítékrajzok készítése
Férfi alkalmi és korhű ruhák készítésének gyakorlása
Férfi alkalmi, és korhű ruhák készítése önálló feladatmegoldással
Gépek, berendezések önálló működtetése
Kulcsszavak jegyzetelése, vázlatkészítés
Információk gyűjtése, beadványok készítése
Projektmunka
10.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
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1.0/6228-11

Öltözködéstörténeti korszakok elemzése

32óra

Az ókori Egyiptom jellemző öltözetei, kiegészítői
Az ókori görög és római viseletek jellemzői, kiegészítői
A bizánci és a népvándorlás jellemző öltözetei, kiegészítői
A románkor és a gótika öltözékeinek jellemzői, kiegészítői
A reneszánsz viseletek jellemzői, kiegészítői
A barokk kor és a rokokó viseletek jellemzői, kiegészítői
A klasszicizmus-empire stílus, biedermeier korának és a historizmus korszak jellemző
öltözetei, kiegészítői
A századforduló és a XX. század jellemző öltözetei, kiegészítői (férfitársasági ruha
jellemző jegyei 1910-ből)
A két világháború meghatározó szerepe a divatban
2.0/6228-11 Korhű férfiruhák modellezése

128 óra

Pliszírozott darabok felhasználásával ókori egyiptomi férfi viselet-körgallérral,
ágyékkötővel, kiegészítők
Ókori római férfi viselet modellezése (tunika, tóga, stóla)
Magyar honfoglalás kori férfi öltözet modellezése (kaftán)
Gótikus férfi öltözet modellezése (csípőre szabott, testhezálló, bő ujjú felsőrész, vállánál
hangsúlyozva külön szabott rátétekkel)
Reneszánsz férfi öltözet modellezése (hasított ujjakkal, csípőre szabott felső-vállánál
tömött rátétekkel hangsúlyozva, „töknadrág”)
Rokokó férfi öltözet modellezése (justaucorps, zsabós ing, térdnadrág, hosszú kabát)
Empire stílusú férfi öltözet modellezése (egyenruha szabású kabátka, spencer férfi
kabátka, magasított derekú férfinadrág)
Magyar reformkori férfi díszruha modellezése (dolmány, mente, atilla, Bocskai,
Kazinczy kabátkák, Deák köpönyeg, szűk férfinadrág modellezése)
Férfitársasági ruha 1910-ből modellezése (nagy reverrel, hosszított, erősen karcsúsítottkétsoros, egysoros, elején lekerekített zakó, bő kéthajtásos-hajtókás nadrág
- Gyakorlat
2.0/6228-11 Korhű férfiruhák modellezése

16 óra

Gótikus férfi öltözet modellezése, kiegészítők
Reneszánsz férfi öltözet modellezése, kiegészítők
Rokokó férfi öltözet modellezése (zsabós ing, térdnadrág, kiegészítők)
Zsinórozási motívumok kivitelezése
3.0/6228-11

Korhű férfiruhák készítése

284 óra

Pliszírozott darabok felhasználásával ókori egyiptomi férfi viselet-körgallérral,
ágyékkötővel. Kiegészítők.
Tunika, tóga és stóla készítése-ókori római férfi viselet. Kiegészítők.
Magyar honfoglaláskori férfi öltözet készítése. (kaftán) Kiegészítők.
Gótikus férfi öltözet készítése.(csípőre szabott, testhezálló,bő ujjú felsőrész, vállánál
hangsúlyozva külön szabott rátétekkel) Kiegészítők.
Reneszánsz férfi öltözet készítése.(hasított ujjakkal, csípőre szabott felső-vállánál
tömött rátétekkel-vattázás gyakorlása, hangsúlyozva, „töknadrág” Kiegészítők.
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Rokokó férfi öltözet készítése.(justaucorps, zsabós ing, térdnadrág, hosszú kabát.
Kiegészítők.
Empire stílusú férfi öltözet készítése.(egyenruha szabású kabátka, Spencer férfi kabátka,
magasított derekú férfinadrág). Kiegészítők.
Magyar reformkori férfi díszruha készítése.(dolmány, mente, atilla, bocskai, Kazinczi
kabátkák, Deák köpönyeg, zsinórozások). Szűk férfi nadrág. Rojtozott nyaksál.
Férfi társasági ruha 1910-ből készítése (nagy reverrel, hosszított, erősen karcsúsított
kétsoros, egysoros-elején lekerekített zakó, bő kéthajtásos-hajtókás nadrág) Kiegészítők.
10.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.
11

A modul azonosítója és megnevezése:
6229-11 Női alkalmi ruha készítése

11.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
11.2 A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

128 óra
372 óra

11.3 A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
8 fő

11.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

1.0/6229-11 Női alkalmi ruhák
modellezése

2.0/6229-11 Női alkalmi ruha
készítése

Tananyagegységek

Elkészíti a női alkalmi ruhák, munkaműveleteit

X

X

Koktélruhát készít

X

X

Női szmokingot készít
Nagyestélyi ruhát készít
Menyasszonyi ruhát készít
Színházi női köpenyt készít

X
X
X
X

X
X
X
X

Feladatprofil
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Szakmai ismeretek

B

Az öltözékek, kiegészítői és fajtái

2.0/6229-11 Női alkalmi ruha
készítése

Típus

1.0/6229-11 Női alkalmi ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X

B
B

Női
alkalmi
ruhák
díszítési
módjai,
kellékei
munkaműveletei
Kellék és anyagok összedolgozhatóságának feltételei
Alkalmi férfinadrág cikktechnológia

B

Koktélruha cikktechnológia

X

B

Női szmoking cikktechnológia

X

B

Nagyestélyi ruha cikktechnológia

X

B

Menyasszonyi ruha cikktechnológia

X

B

Színházi női köpeny cikktechnológia

X

B

X

X

X

X
X

Szakmai készségek

2
5

Idegen nyelvű szakmai olvasott szöveg megértése
Védőeszközök használata
Kezelési,
használati
utasítások,
jelképek
értelmezése
Divatfotókon szereplő öltözetek értelmezése
Kézi varrás eszközeinek használata
Kézi
szabászat
eszközeinek
használata,
működtetése
Gyorsvarrógépek használata, működtetése
Szegővarrógépek használata, működtetése

5
3
5
4
4
4
4

Vasalók és vasalóprések /ragasztóprések/
használata, működtetése
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2.0/6229-11 Női alkalmi ruha
készítése

Szint

1.0/6229-11 Női alkalmi ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség

2.0/6229-11 Női alkalmi
ruha készítése

Személyes kompetenciák

1.0/6229-11 Női alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

X
X
X

Határozottság

2.0/6229-11 Női alkalmi
ruha készítése

Társas kompetenciák

1.0/6229-11 Női alkalmi
ruhák modellezése

Tananyagegységek

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés

2.0/6229-11 Női alkalmi ruha
készítése

Módszerkompetenciák

1.0/6229-11 Női alkalmi ruhák
modellezése

Tananyagegységek

X
X

X

11.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Divatrajzok, fotók, öltözködéstörténeti korszakok elemzése
Részfeladatok, alkatrész technológia gyakorlása
Díszítési eljárások elsajátítása, díszítő elemek tervezése, készítésének gyakorlása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Alapanyagnak megfelelő technológia meghatározása
Kézi varrás eszközeinek biztonságos használata
Kellékek és anyagok összedolgozhatóságának megismerése-gyakorlása
Ellenőrzés, önértékelés
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Szabásminták szerkesztése, modellezése
Terítékrajzok készítése
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Női alkalmi és korhű ruhák készítésének gyakorlása
Női alkalmi és korhű ruhák készítése önálló feladatmegoldással
Gépek, berendezések önálló működtetése
Kulcsszavak jegyzetelése, vázlatkészítés
Információk gyűjtése, beadványok készítése
Projektmunka
11.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6229-11

Női alkalmi ruhák modellezése

128 óra

Szabásminta másolása, eszközei, eszközök használata
Koktélruhák modellezése egyéb szabásvonalakkal (sima egyenes vonalú alapruhaprincess ruha, koktélruha deréktól ráncolt fűző felsőrésszel, spagetti vállpánttal) Bolero.
Charleston ruha. Stóla.
Női szmoking modellezése (kosztümkabát szerkesztése, sálgallér, fecskefarok gallér,
frakk megoldású kosztümkabát modellezése.) Gallérdíszítések. Női nadrág modellezése.
Nagyestélyi ruhák modellezése (deréktól bővülő nagyszoknyás, fűző felsőrésszel, tüll
alsószoknya, alsószoknya fodrokkal. Nagyestélyi ruha spanyol szoknya megoldással.)
Menyasszonyi ruhák modellezése (testhezálló egybeszabott, egyenes vonalú, mélyen
dekoltált, uszályos ruha, menyasszonyi ruha deréktól bővülő nagyszoknyás, fűzős
felsőrésszel, abroncsos alsószoknyával, menyasszonyi ruha spanyol szoknya
megoldással) Fátyol, fejdíszek.
Színházi női köpenyek modellezése (nagy leomló kapucnival, színházi köpeny
spanyolgallérral, palást-rászabott uszály megoldással-szőrme díszítéssel)
- Gyakorlat
1.0/6229-11 Női alkalmi ruhák modellezése

16 óra

Speciális frakk megoldású kosztümkabát modellezése.
Fűzős felsőrész és abroncs modellezése.
Palást rászabott uszálymegoldással-modellezése.
2.0/6229-11 Női alkalmi ruhák készítése

356 óra

Sima egyenes vonalú alapruha- fekete princess ruha. (Koktélruha deréktól ráncolt fűző
felsőrésszel, spagetti vállpánttal.) Bolero. Charleston ruha. Stóla.
Női szmoking-kosztümkabát készítése (sálgallér, fecskefarok gallér megoldásokkal,
speciális frakk megoldású kosztümkabát készítése. Gallérdíszítések.
Nagyestélyi ruha deréktól bővülő nagyszoknyás, fűzős felsőrésszel, (tüll alsószoknya,
alsószoknya fodrokkal, nagyestélyi ruha spanyol szoknya megoldással)
Testhezálló egybeszabott, egyenesvonalú, mélyen dekoltált, uszályos ruha,
menyasszonyi ruha deréktól bővülő nagyszoknyás, fűzős felsőrésszel,(abroncsos
alsószoknyával, menyasszonyi ruha spanyol szoknya megoldással, fátyol, fejdíszek)
Színházi női köpeny – nagy kapucnival, színházi női köpeny spanyol gallérral, palást –
rászabott uszálymegoldással – szőrme díszítéssel.)
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11.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
12

A modul azonosítója és megnevezése
6230-11 Korhű női ruhák készítése

12.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
12.2 A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

160 óra
300 óra

12.3 A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
8 fő

12.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
Feladatprofil:

Jellemzi az öltözködéstörténeti korszakokat
Korhű női ruhát készít
Alkalmazza a kézi öltéseket
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3.0/6230-11 Korhű női ruhák
készítése

Feladatprofil

2.0/6230-11 Korhű női ruhák
modellezése

1.0/6230-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

Tananyagegységek

X

X
X

X

jellemző

viseletek,

X
X
X
X
X

1.0/6230-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

2.0/6230-11 Korhű női ruhák
modellezése

3.0/6230-11 Korhű női ruhák
készítése

Tananyagegységek

3

Képek, ábrák értelmezése

X

X

X

2

Idegen nyelvű szakmai szöveg megértése

X

X

X

5

Kézi varrás eszközeinek használata

X

4
4
4

Kézi szabászat eszközeinek használata
Gyorsvarrógépek kezelése
Szegővarrógépek kezelése

X
X

4

Vasalók és vasalóprések / ragasztóprések/ kezelése

X

Szakmai készségek

X

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség

X

X
X

3.0/6230-11 Korhű női ruhák
készítése

Szint

2.0/6230-11 Korhű női ruhák
modellezése

B
B
B
B

Öltözködéstörténeti
korszakokra
kiegészítők
Korhű ruhák alapanyagai és kellékei
Anyagok összedolgozhatósága
Korhű ruhák díszítései
Korhű ruhák készítése

1.0/6230-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

B

Szakmai ismeretek

2.0/6230-11 Korhű női ruhák
modellezése
3.0/6230-11 Korhű női ruhák
készítése

Típus

1.0/6230-11 Öltözködés
történeti korszakok elemzése

Tananyagegységek

X
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X
X
X

3.0/6230-11 Korhű női
ruhák készítése

Határozottság

2.0/6230-11 Korhű női
ruhák modellezése

Társas kompetenciák

Öltözködés történeti
korszakok elemzése

Tananyagegységek

X

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés

3.0/6230-11 Korhű női
ruhák készítése

2.0/6230-11 Korhű női
ruhák modellezése

Módszerkompetenciák

történeti korszakok
elemzése

Tananyagegységek

X
X

X

X

12.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Divatrajzok, fotók, öltözködéstörténeti korszakok elemzése
Részfeladatok, alkatrész technológia gyakorlása
Díszítési eljárások elsajátítása, díszítő elemek tervezése, készítésének gyakorlása
Önálló jegyzetelés, lényegkiemelés magyarázat után
Alapanyagnak megfelelő technológia meghatározása
Kézi varrás eszközeinek biztonságos használata
Kellékek és anyagok összedolgozhatóságának megismerése-gyakorlása
Ellenőrzés, önértékelés
Információk gyakorlati feladattal vezetett rendszerezése
Szabásminták szerkesztése, modellezése
Terítékrajzok készítése
Női alkalmi és korhű ruhák készítésének gyakorlása
Női alkalmi és korhű ruhák készítése önálló feladatmegoldással
Gépek, berendezések önálló működtetése
Kulcsszavak jegyzetelése, vázlatkészítés
Információk gyűjtése, beadványok készítése
Projektmunka
12.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6230-11

Öltözködéstörténeti korszakok elemzése

Az ókori Egyiptom jellemző öltözetei, kiegészítői
Az ókori görög és római viseletek jellemzői, kiegészítői
A bizánci és a népvándorlás jellemző öltözetei, kiegészítői
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32óra

A románkor és a gótika öltözékeinek jellemzői, kiegészítői
A reneszánsz viseletek jellemzői, kiegészítői
A barokk kor és a rokokó viseletek jellemzői, kiegészítői
A klasszicizmus-empire stílus, biedermeier korának és a historizmus korszak jellemző
öltözetei, kiegészítői
A századforduló és a XX. század jellemző öltözetei, kiegészítői (női társasági ruha
jellemző jegyei 1910-ből)
A két világháború meghatározó szerepe a divatban
2.0/6230-11

Korhű női ruhák modellezése

128 óra

Gótikus női öltözet modellezése
Reneszánsz női öltözet modellezése
Rokokó női öltözet modellezése (abroncs, fűző)
-

Gyakorlat

2.0/6230-11

Korhű női ruhák modellezése

16 óra

Gótikus női öltözet modellezése
Reneszánsz női öltözet modellezése
Rokokó női öltözet modellezése (abroncs, fűző)
3.0/6230-11

Korhű női ruhák készítése

284 óra

Pliszírozott darabok felhasználásával ókori egyiptomi női viselet-körgallérral
(kiegészítők)
Ókori római női viselet (tunika, stóla és kiegészítők)
Magyar honfoglalás kori női öltözet készítése, kiegészítők
Gótikus női öltözet készítése (kiegészítők)
Reneszánsz női öltözet és kiegészítők készítése
Rokokó női öltözet készítése (abroncs, fűző, krinolin és kiegészítők)
Empire stílusú női öltözet készítése (spencer női kabátka és kiegészítők)
Magyar reformkori női díszruha készítése (kiegészítők)
Női társasági ruha készítése 1910-ből (kiegészítők)
12.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.
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