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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 542 04
FÉRFISZABÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
Kiz{rólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban Szt.) 92. § (27) bekezdése alapj{n
készült.
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– az 34 542 04 Férfiszabó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.
II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 542 04
Szakképesítés megnevezése: Férfiszabó
Szakmacsoport: 10. Könnyűipar
[gazati besorol{s: XVII. Könnyűipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
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Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében a Könnyűipar
szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
T{rgyi feltételek
V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés összes elvi órasz{ma (h{rom évfolyamos):
1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra
szakmai órasz{m (67%): 2640 óra
ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m:
792 óra
– gyakorlati órasz{m:
1848 óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2376, de legfeljebb 2429,
a jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi struktúr{jú szakmai
órasz{m
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma
évfolyamonként
Szakmai
követelménymodulok
10113-12
Ruhaipari
anyagvizsg{latok
10114-12
Ruhaipari
gy{rtm{nytervezés

Tant{rgyak

Ruhaipari anyag- és
{ruismeret elmélet
Anyagvizsg{latok
gyakorlat
Ruhaipari
gy{rt{s-előkészítés
elmélet

1

1

1
1

1

Szakrajz elmélet

Szakrajz gyakorlat
Textiltermékek
készítése elmélet
Textiltermékek
készítése gyakorlat
Lak{stextíli{k
10118-12
készítése elmélet
Lak{stextíli{k
Lak{stextíli{k
készítése
készítése gyakorlat
Férfiruh{k készítése
10119-12
elmélet
Férfiruh{k
készítése és
Férfiruh{k készítése
értékesítése
gyakorlat
Összes óra
Összes óra
10115-12
Textiltermékek
össze{llít{sa

1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
ÖsszeÖsszegyakorgyakorfüggő
függő
elméleti
elméleti gyakorlati
elméleti
lati
lati
ny{ri
ny{ri
heti
heti
heti
heti
heti
heti
gyakorlat órasz{m órasz{m gyakorlat órasz{m
órasz{m
órasz{m
órasz{m

1

1
1

1

3
6

91

2

35

1

5

6

8
14

126
126

7

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m:
1666 óra
szakmai elméleti órasz{m:
724 óra
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6

20

12

144

13

144
144

18
8

20
28

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma
évfolyamonként
Órasz{m
Szakmai
Tant{rgyak/témakörök
követelménymodul

1/9. évfolyam

e
Ruhaipari anyag- és
{ruismeret elmélet
Textilipari
nyersanyagok
10113-12
Ruhaipari
anyagvizsg{latok

gy

ögy

36

2/10. évfolyam

e

gy

36

ögy

3/11
évfolyam

e
32

36

32

[ruismeret

32

32

8

8

8
8
8

8
8
8

36

36

36

Szakrajz elmélet

36

32

Alapszerkesztések,
modellezések

36

32

68

36
36

Szakrajz gyakorlat

10118-12
Lak{stextíli{k
készítése

68

36
68

Gy{rt{s-előkészítés

10115-12
Textiltermékek
össze{llít{sa

104
36

Textíli{k, kelmék

10114-12
Ruhaipari
gy{rtm{nytervezés

gy

36

Textíli{k, kelmék
Anyagvizsg{latok
gyakorlat
Textilipari
nyersanyagok

Anyagvizsg{latok
Ruhaipari gy{rt{s—
előkészítés elmélet

Összesen

Szab{sminta készítése
Textiltermékek
készítése elmélet
Szab{sminta
haszn{lata
Ruhaipari gépek
üzemeltetése
Textiltermékek
gy{rt{stechnológi{ja
Textiltermékek
készítése gyakorlat
Szab{sminta
haszn{lata
Ruhaipari gépek
üzemeltetése
Textiltermék készítése
Lak{stextíli{k
készítése elmélet
Lak{stextíli{k
gy{rt{stechnológi{ja

32
32

68
68

108

108

36

36

36

36

36

36
216

91

307

18

14

32

18
180

18
77

257

36

36

36

36
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Lak{stextíli{k
készítése gyakorlat
Lak{stextíli{k
készítése
Lak{stextiljavítószolg{ltat{s
Férfiruh{k készítése
elmélet
Férfiruh{k
modellezése
Férfiruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja
10119-12
Férfiruh{k készítése Férfiruh{k készítése
gyakorlat
és értékesítése
Férfiruh{k
modellezése
Férfiruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja
Férfiruh{k készítése
Összesen:

216

72

35

107

54

28

82

18

7

25

288

126

180

192

372

108

96

204

72

96

168

252

432

144

576

1152

72

14

16

102

18

7

32

57

342
468

123
144

528
640
1666
70

993
2390

A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os ar{nya:

256
724
30

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező
szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m 90-92 %-a került feloszt{sra.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és
vizsgakövetelményben
a
szakképesítésre
meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
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A
10113-12 azonosító sz{mú
Ruhaipari anyagvizsg{latok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10113-12 azonosító sz{mú, Ruhaipari anyagvizsg{latok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Textilipari nyersanyagok

Textíli{k, kelmék

[ruismeret

Anyagvizsg{latok

Anyagvizsg{latok
gyakorlat

Textíli{k, kelmék

Textilipari nyersanyagok

Ruhaipari
anyag- és
{ruismeret
elmélet

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajt{it,
tulajdons{gait és elő{llít{s{nak módjait

X

X

X

X

Meghat{rozza a minta, vagy mintadarab alapanyagösszetételét

X

X

X

X

X

X

Meg{llapítja a fonal, vagy cérna elő{llít{si módj{t,
minőségét

X

X

X

X

X

10113-12 Ruhaipari anyagvizsg{latok

FELADATOK

Elemzi a textíli{k legismertebb fajt{it

X

X

X

Kiv{lasztja a technológiai előír{snak megfelelő
alapanyagokat, kellékeket

X

X

X

X

Meghat{rozza az anyagok összedolgozhatós{g{t

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
A textilipari sz{lasanyagok eredete, fajt{i,
tulajdons{gai

X

X

A textilipari sz{lasanyagok feldolgoz{s{nak módjai

X

X

Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői

X

X

Ruhaipari textíli{k fajt{i és tulajdons{gaik

X

X

Ruhaipari textíli{k felhaszn{l{si területei

X

Textíli{k felületi struktúr{ja

X
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X

X

X

X

X

X

X

Textíli{k feldolgoz{si tulajdons{gai

X

Kellékek fajt{i és jellemzői

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kellékek alkalmaz{s{nak lehetőségei, az
összedolgozhatós{g feltételei

X

Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei

X

X

Laboratóriumi vizsg{lati módszerek

X

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok

X

X

X

X

X

X

X

X

Gépek biztons{gtechnik{ja, védőeszközök fajt{i

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű olvasott szöveg megértése

X

X

X

X

X

X

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése

X

X

X

X

X

X

Szakmai sz{mol{si készség

X

X

X

X

X

X

Kezelési, haszn{lati utasít{sok, jelképek értelmezése

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

X

X

X

X

X

X

Döntésképesség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

X

X

X

X

Problémaelemzés

X

X

X

X

X

X
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1. Ruhaipari anyag- és {ruismeret elmélet tant{rgy (elmélet)

104 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A textilipari nyersanyagok fajt{inak megismerése.
A textilipari alapfogalmak elsaj{tít{sa, a textíli{k elő{llít{si műveleteinek
megismerése, a nyersanyagok és kellékanyagok feldolgozhatós{gi és viselési
tulajdons{gainak megismerése a minőségellenőrzés és minőségbiztosít{s
szabv{nyokban kialakított szempontjainak figyelembevételével.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Textilipari nyersanyagok
36 óra
A textilipar nyersanyagai, csoportosít{suk
Növényi eredetű sz{lasanyagok fajt{i, {ltal{nos jellemzői
Növényi eredetű sz{lasanyagok feldolgoz{si, viselési tulajdons{gai és
felhaszn{l{suk
[llati eredetű sz{lasanyagok fajt{i, {ltal{nos jellemzői
[llati eredetű sz{lasanyagok feldolgoz{si, viselési tulajdons{gai és felhaszn{l{suk
Vegyi sz{lak fajt{i, {ltal{nos jellemzői
Vegyi sz{lak feldolgoz{si, viselési tulajdons{gai, felhaszn{l{suk
Fonalak, cérn{k fajt{i, jellemzői, felhaszn{l{si lehetőségeik
Terjedelmesített fonalak fajt{i
Kevert sz{lak tulajdons{gai
Textíli{k, kelmék
68 óra
A szövetek gy{rt{sa, a szövés elve és eszközei
A kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések
Kötött kelmék csoportosít{sa, a kötés-hurkol{s technológi{ja és eszközei
Vetülék és l{ncrendszerű alapkötések jellemzői
Nemszőtt textíli{k – f{tyolkelmék fajt{i, tulajdons{gai és felhaszn{l{suk
Nemszőtt textíli{k – varrva-hurkolt kelmék fajt{i, tulajdons{gai és felhaszn{l{suk
A textilkikészítés műveleteinek csoportosít{sa
Színezési elj{r{sok
Idegen nyelvű anyagismereti jelképek
1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. Anyagvizsg{latok gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni
és
elsaj{títtatni
a
tanulókkal
a
különféle
textíli{k
összedolgozhatós{g{nak feltételeit, a nyersanyag meghat{roz{sok, illetve alkalmazott
vizsg{latok módj{t. Az elméleti ór{kon tanult tananyag gyakorlatban történő
alkalmaz{sa, az alapanyagok felismerése, elemzése l{t{s, tapint{s és szagl{s alapj{n.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Textilipari nyersanyagok
A textilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése
Nyersanyagok meghat{roz{sa mikroszkópi képük alapj{n
Nyersanyagok meghat{roz{sa égetési prób{val
Tapasztalatok ismertetése, t{bl{zatos rendszerezése
Díszítő és varrócérn{k jellemzése
Mintagyűjtemény készítése
Laboratóriumi eszközök ismerete és biztons{gos haszn{lata

8 óra

Textíli{k, kelmék
8 óra
Szövetvizsg{latok – kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg meghat{roz{sa
Színezési elj{r{sok meghat{roz{sa
Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése
Egyszerű laboratóriumi eszközök ismerete, biztons{gos haszn{lata
Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése
[ruismeret
Ruh{zati textíli{k legismertebb fajt{i, alapanyag
csoportosít{sa
Kereskedelmi megnevezések
Ruh{zati textíli{k feldolgoz{si tulajdons{gai
Ruh{zati kellékek fajt{i, felhaszn{l{si területük
Különféle textíli{k összedolgozhatós{g{nak feltételei
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8 óra
és technológia szerinti

Mintagyűjtemény alapj{n a textilméter{ruk, kellékek, rövid{ruk rendszerezése
Anyagvizsg{latok
8 óra
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa mikroszkóppal, égetési
prób{val
Szövetek l{nc- és vetülékfonalainak vizsg{lata, elemzése
Színoldal meghat{roz{sa
Kötött-hurkolt kelmék szemsűrűségének meghat{roz{sa
Anyagmint{k azonosít{sa
Vizsg{lati eredmények és a ruhaipari feldolgoz{s feltételeinek összefüggései
Laboratóriumi eszközök ismerete és biztons{gos haszn{lata
2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10114-12 azonosító sz{mú
Ruhaipari gy{rtm{nytervezés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10114-12 azonosító sz{mú, Ruhaipari gy{rtm{nytervezés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Szab{sminta készítése

FELADATOK
Modellrajzot készít vagy modellt v{laszt
Méretet vesz
Meghat{rozza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérett{bl{zatokat
Alapmint{t készít
Az alapmint{t modellezi az aktu{lis divatnak, illetve a
megrendelő igényének, a v{lasztott modellnek megfelelően
Szab{smint{t készít - egyedi vagy konfekció szab{smint{t
Szab{sminta széri{t készít - elfogadott mintadarab alapj{n
Felfektetési rajzot készít
Terítékrajzot készít
Alapanyag és kellékkalkul{ciót készít, anyagh{nyadot
sz{mol
Alap- és kellékanyagokat ellenőriz
Meghat{rozza a műveleti sorrendet egyedi termékkészítés
esetén
Műszaki leír{st készít a termékről és a termék gy{rt{s{ról
SZAKMAI ISMERETEK
Méretvétel szab{lyai, mérett{bl{zatok felépítése
Alkalmazott műszaki {br{zol{sok fajt{i
Alapszab{smint{k szerkesztése
Modellezés
Szab{sminta felfektetés és a szab{s módjai
Gy{rt{s előkészítő programok, gépek, eszközök

Alapszerkesztések,
modellezések

10114-12 Ruhaipari gy{rtm{nytervezés

Szakrajz
gyakorlat

Gy{rt{s előkészítés

Ruhaipari
gy{rt{s- Szakrajz
előkészítés elmélet
elmélet

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

Alkalmazott szakmai sz{mít{sok, mértékegységek, jelölések

X

X

X

Műveleti utasít{sok felépítése, szerepe
Varr{sok alaki- és méretjellemzői
Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői

X
X
X

X

X
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ruhaipari tervező program alkalmaz{sa
Szakmai nyelvi ír{skészség, fogalmaz{s, ír{sban
Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése
Szakmai {br{zol{sok értelmezése, készítése
Szakmai sz{mol{si készség
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Pontoss{g
Ön{llós{g

X
X
X
X
X

X
T[RSAS KOMPETENCI[K

Tömör fogalmaz{s készsége

X

Közérthetőség

X

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

Kontroll (ellenőrzőképesség)

X

X

X

Kreativit{s, ötletgazdags{g

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
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3. Ruhaipari gy{rt{s-előkészítés elmélet tant{rgy (elmélet)

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A gy{rtm{nytervezés-és a gy{rt{s-előkészítés folyamat{nak megismertetése
A műszaki dokument{cióhoz kapcsolódó alapfogalmak elsaj{tít{sa, műszaki
dokument{ció értelmezése.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1.

Témakörök és elemeik

Gy{rt{s-előkészítés
36 óra
Anyagok csoportosít{sa felhaszn{l{s szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és
fűtőanyagok)
Anyagbeszerzés és anyagrakt{roz{s
Bevizsg{l{s
Felfektetési rajz készítés
Terítékrajz készítés
A terítés (terítési módok, eszközök
Terítéken alkalmazott jelölések
Szab{s eszközei, módjai
Anyagnorm{k
Műszaki leír{s készítése:
Gy{rtm{nyrajz, modellsz{m, külalak leír{sa, alapanyag és kellékek megnevezése,
össze{llítandó alkatrészek, varr{sok alaki és méretjellemzői, mérett{bl{zatok,
fonalir{ny és told{si lehetőségek, a rendelkezésre {lló eszközök alapj{n gépek,
berendezések kiv{laszt{sa, a gy{rt{si folyamat leír{sa.
Egyedi gy{rt{sn{l az első és a m{sodik ruhapróba
3.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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4. Szakrajz elmélet tant{rgy (elmélet)

68 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A szab{s-szakrajz eszközeinek, a férfi testalkat felépítésének, a méretvétel
szab{lyainak megismertetése. Alapvető férfi felsőruh{zati termékek szab{smint{inak
megismertetése.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1.

Témakörök és elemeik

Alapszerkesztések, modellezések
68 óra
Méretvétel szab{lyai
Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései
Méretkutat{s és testméret szabv{ny
A divatrajzok értelmezése
A szaklapokban és szab{smint{kon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvas{si gyakorlat (férfinadr{g, zakó, ing,
mellény, {tmeneti kab{t, téli kab{t)
A modellezés módszerei, eszközei
Ruhaipari termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése
Form{zóvarr{sok {thelyezése
4.2

A képzés helyszín jellege, javasolt felszerelés

4.3 A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:

5.

4.4

A tant{rgy értékelésének módja

4.5

A tov{bbhalad{s feltételei

Szakrajz gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

68 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ön{lló modellezési feladatok kivitelezésének, a szab{sminta ön{lló elkészítésének, a
szab{szati jelölések alkalmaz{s{nak megismertetése.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Szab{sminta készítése
68 óra
Alapszerkesztések készítése eredeti méretben, rajzolvas{si gyakorlat (férfinadr{g,
zakó, ing, mellény, {tmeneti kab{t, téli kab{t)
Férfi ruh{zati termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése.
Form{zóvarr{sok {thelyezése
5.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

5.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
5.4.

A tant{rgy értékelésének módja

5.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10115-12 azonosító sz{mú
Textiltermékek össze{llít{sa
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10115-12 azonosító sz{mú Textiltermékek össze{llít{sa megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Textiltermék készítése

Ruhaipari gépek üzemeltetése

Textiltermékek
készítése gyakorlat

Szab{sminta haszn{lata

Textiltermékek
gy{rt{stechnológi{ja

Ruhaipari gépek üzemeltetése

10115-12 Textiltermékek össze{llít{sa

Szab{sminta haszn{lata

Textiltermékek
készítése elmélet

FELADATOK
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez

X

X

Tanulm{nyozza a mérett{bl{zatokat, méretjelöléseket

X

X

Kiv{lasztja mért adatok alapj{n a méretnagys{got t{bl{zatból

X

X

Értelmezi a ruhaipari {br{zol{sokat

X

Elkészíti és kiv{gja a szab{smint{kat

X

X

Felfekteti a szab{smint{kat és kiszabja az alkatrészeket

X

Össze{llítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokument{ció
vagy mintadarab alapj{n
Betartja a biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előír{sokat

X

X

X
X
X

X
X
X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Méretvétel különféle textiltermékekhez
Mérett{bl{zatok, méretjelölések
Méretnagys{g kiv{laszt{sa mérett{bl{zatból mért adatok
alapj{n
Szab{sminta készítése, m{sol{sa
Terítés, felfektetés, szab{s
Kiszabott alkatrészek össze{llít{sa műszaki dokument{ció
vagy mintadarab alapj{n

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok

X

X

Gépek biztons{gtechnik{ja
Védőeszközök fajt{i

X
X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézi varr{s- és szab{szati eszközök haszn{lata
Gépi szab{szat eszközeinek haszn{lata

X
X
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Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek haszn{lata, működtetése
Varróautomata gépek haszn{lata, működtetése
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések haszn{lata,
működtetése

X
X
X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X

X

X

X

Kézügyesség

X
X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

X

X

X

X

X

Visszacsatol{si készség

X
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegold{s, hibaelh{rít{s
Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X
X
X
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X

X
X
X

6. Textiltermékek készítése elmélet tant{rgy (elmélet)

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Elméleti ismeretek nyújt{sa a textiltermékek szab{smint{inak elkészítéséhez és
össze{llít{s{hoz. A varr{s, vasal{s, ragaszt{s eszközeinek, gépeinek megismertetése,
valamint a tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz- és környezetbiztons{gi előír{sok
elsaj{tít{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Szab{sminta haszn{lata
Szab{s-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek
Szab{smint{n alkalmazott jelölések
Rajzkészség- és szemmértékfejlesztő gyakorlatok
Testalkat- és testtart{s típusok fajt{i, jellemzői
Középar{nyos testalkatok
A szakir{nynak megfelelő szoknya, nadr{g, ing, blúz, ruha,
szab{smint{j{nak kialakít{sa az alapmint{k m{sol{s{val

36 óra

mellény

Ruhaipari gépek üzemeltetése
36 óra
Modell vagy {bra alapj{n varróeszközök, gépek, berendezések fő részei, {ltal{nos
működési elvük, optim{lis működésükhöz szükséges {llít{si lehetőségek,
alkalmaz{si területeik, biztons{gtechnikai berendezései
Kézi szab{s szersz{mai
Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölő-b{buk
Ragasztó-berendezések, ragasztóprések
Munka-, tűz- és környezetbiztons{gi előír{sok ismerete
Textiltermékek gy{rt{stechnológi{ja
36 óra
Varr{stechnológiai alapfogalmak, elnevezések.
A varr{sok alaki és méretjellemzői.
A kézi- és gépi öltések, gépi varr{stípusok csoportosít{sa, fajt{i, a készítés
minőségi követelményei
A vasal{s technológi{ja
A ragaszt{s technológi{ja
A ragasztóanyagok és ragasztó-bevonatos textíli{k fajt{i és jellemzőik.
Hasítékok készítési módja (nyitott, takart)
Hajt{sok készítési módja (szétvasalt és egy oldalra vasalt)
Húzóz{rak bevarr{s{nak módjai (varr{svonalba helyezett, takart, rejtett,
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szétnyitható)
Elejeszélek készítési módja
Övp{ntok készítése és felvarr{si módjai
Ujja hasítékok készítése (arrow-, francia-, varr{svonalba helyezett)
Kézelők készítése és felvarr{si módjai
Ujjak készítése és bevarr{sa (bevarrott-, ragl{n-, jap{nujj)
Nyakkör eldolgoz{si módok szegéssel (form{ra szabott szegőp{nt, ferdep{nt)
Gallérok készítése és felvarr{sa (ing-, {lló-, fekvő-, s{l-, kihajtósgallér)
Zsebek készítésének módjai (foltzsebek, bev{gott zsebek, szab{svonalba helyezett
zsebek,)
Műszaki leír{s tartalma
6.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

6.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
6.4.

A tant{rgy értékelésének módja

6.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

7. Textiltermékek készítése gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

216 óra + 91 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Alapvető textilruh{zati termékek szab{smint{i kialakít{s{nak gyakorl{sa eredeti
méretben. Szab{smint{k m{sol{sa mintamellékletekből. Különböző öltések, varratok,
gépi varr{stípusok valamint a textiltermék alkatrészek készítésének és
össze{llít{s{nak megismerése, egyedi megmunk{l{ssal, vagy a sorozatgy{rt{s sor{n
alkalmazott technológi{kkal. A gy{rt{s sor{n haszn{lt varrógépek biztons{gos
üzemeltetésének elsaj{tít{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Szab{sminta haszn{lata
18 óra + 14 óra ÖGY
Divatlapok tanulm{nyoz{sa (szab{sminta ív-, mérett{bl{zat-, méretnagys{g
beazonosít{s)
Divatrajzok jellemzői
Szab{smint{k m{sol{si technik{i, eszközei
Technológiai jelölések értelmezése, alkalmaz{sa
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Méretvétel elsaj{tít{sa különböző testalkatokon
A szakir{nynak megfelelő szoknya, nadr{g, ing, blúz, ruha, mellény
szab{smint{j{nak kialakít{sa az alapmint{k m{sol{s{val
ÖGY
Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai megold{sok
különböző tulajdons{gokkal rendelkező alapanyagokra)
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Alap- és módosított öltésű varrógépek öltésképzési folyamata
Gépek karbantart{sa a munkafolyamatok között
Munka-, tűz- és környezetbiztons{gi előír{sok alkalmaz{sa
Hurok- és l{ncöltésű varrógépek biztons{gtechnikai berendezései
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok a munkaterületen
Varrodai gépek, berendezések biztons{gtechnik{ja
Védőeszközök fajt{i és azok haszn{lata

18 óra

Textiltermék készítése
180 óra + 77 óra ÖGY
Előkészítő vasal{si műveletek (beavató, simító, form{zó).
Gy{rt{sközi vasal{si műveletek (varr{sok szét- és egy oldalra vasal{sa, élvasal{s,
sz{razoló vasal{s, hajt{sok vasal{sa, form{zóvarr{s vasal{sa, paszpolozó vasal{s).
Befejező vasal{si műveletek (készre-vasal{s, fénytelenítő vasal{s).
Ragasztó-bevonatos
közbélések
kiv{laszt{sa,
alkalmaz{sa
(ragaszt{s:
ragasztóporral, fóli{val, r{ccsal, f{tyollal)
Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes-, végleges-, díszítő-, gomblyuk kivarró-,
gomb- és kapocsfelvarró öltések) készítése
Egyszerű gépi varr{stípusok készítése kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa a textilruh{zati
termék készítése sor{n (összevarr{s, széttűzés, fél-francia- és franciavarr{s, lapos
varr{s, széltűzés, szegővarr{sok, sarokvarr{s, form{zóvarr{s, piékészítés,
r{ncol{ssal vagy hajt{sokkal készülő díszítő elem felvarr{si módjai)
Kisalkatrészek készítése, alkalmaz{sa (akasztók, övtartók, övek, gombolóp{ntok,)
Kézelők formai kialakít{sai és felvarr{si módjai
Ujjak készítése és bevarr{si módjai
Gallérok készítése és felvarr{si módjai
Zsebek és zsebfedők készítése és felvarr{si módjai
Húzóz{r- és tépőz{r-bevarr{sok módjai
Dokument{ció és/vagy mintadarab alapj{n egyszerű kivitelezésű textilruh{zati
termékek össze{llít{sa kiszabott alkatrészekből. ÖGY
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok a munkaterületen
Varrodai gépek, berendezések biztons{gtechnik{ja
Védőeszközök fajt{i és azok haszn{lata
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7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
7.3. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10118-12 azonosító sz{mú
Lak{stextíli{k készítése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10118-12 azonosító sz{mú Lak{stextíli{k készítése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Lak{stextiljavítószolg{ltat{s

Lak{stextíli{k készítése

10118-12 Lak{stextíli{k készítése

Lak{stextíli{k
készítése
gyakorlat

Lak{stextíli{k
gy{rt{stechnológi{ja

Lak{stextíli{k
készítése
elmélet

FELADATOK
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulm{nyozza a mérett{bl{zatokat, méretjelöléseket
Kiv{lasztja a mért adatok alapj{n a méretnagys{got t{bl{zatból
Elkészíti és kiv{gja a szab{smint{t
Terítékrajzot készít
Felfekteti a szab{smint{kat és kiszabja az alkatrészeket
Össze{llítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokument{ció vagy
mintadarab alapj{n
Javító szolg{ltat{st végez
Varr{st, szakad{st, z{ród{sokat javít
Betartja a biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előír{sokat
Betartja a fogyasztóvédelmi szab{lyokat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

SZAKMAI ISMERETEK
[gynemű cikktechnológia
Asztalnemű cikktechnológia
Függöny cikktechnológia
Díszp{rna cikktechnológia
[gytakaró cikktechnológia
Konyhai textília cikktechnológia
H{ztart{si törlő cikktechnológia
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Gépek biztons{gtechnik{ja

X

X

Védőeszközök fajt{i

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézi varr{s és szab{szat eszközeinek haszn{lata
Gépi szab{szat eszközeinek haszn{lata,
Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek haszn{lata, működtetése
Varróautomata gépek haszn{lata, működtetése
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések haszn{lata, működtetése
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X
X
X
X
X

X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

X

X

Pontoss{g

X

X

Tapint{s

X

X
X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Meggyőzőkészség

X
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Logikus gondolkod{s

X

X

Kreativit{s, ötletgazdags{g

X

Módszeres munkavégzés

X
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X

8. Lak{stextíli{k készítése elmélet tant{rgy (elmélet)

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Lakberendezési t{rgyak méretvételi technik{j{nak, a lak{stextíli{k mérett{bl{zat{nak
megismerése, szab{stechnikai ismereteinek elsaj{tít{sa. A lak{stextília készítés
műszaki dokument{ciój{nak és gy{rt{stechnológiai megold{sainak megismerése.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Lak{stextíli{k gy{rt{stechnológi{ja
36 óra
Szakszerű méretvétel lakberendezési t{rgyakról
Lak{stextíli{k mérett{bl{zat{nak beazonosít{sa a mért méretekhez
Tér{br{zol{s, mértani testek vetületi {br{zol{sa és síkbeli kiterítése szab{smint{k
készítéséhez
Cikktechnológi{k szerinti szab{smint{k készítése/m{sol{sa
Szab{smint{kon alkalmazott jelölések készítése, jelentése
Szab{stechnikai ismeretek elsaj{tít{sa (felfektetés, anyagh{nyad, terítékrajz,
fonalir{ny, felületi struktúra)
Lakberendezési stílusok, befoly{soló tényezők
A szaklapokban és szab{smint{kon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Hétköznapok és ünnepek textíli{i, szerepük, különbözőségük
Térelv{laszt{s szerepe és fajt{i/megold{sai
Falik{rpitok szerepe
[gyneműkészítés műszaki dokument{cióinak készítése:
P{rnahuzat (angolszéllel, franciavarr{ssal, gombol{ssal, kötővel)
Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és m{s z{ród{ssal)
[gynemű-garnitúr{k (felnőtt-, gyermek-, francia{gyra)
Konyhai textíliakészítés műszaki dokument{cióinak készítése:
Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt)
T{nyéral{tétek.
Edényfogó-kesztyű.
Kötények (melles, suszter, cukr{sz, felszolg{ló).
H{ztart{si törlők.
Konyhai garnitúr{k
Szobai textília-készítés műszaki dokument{cióinak készítése:
Függönyök (csipkefüggönyök, drapéri{k, térelv{lasztók)
[gytakarók (bélelt és béleletlen)
Díszp{rn{k (divatnak megfelelő modern és népművészeti)
Egyszerű tervezésű bútorvédő huzatok
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8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
9. Lak{stextíli{k készítése gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

72 óra + 35 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az alapvető lak{stextíli{k esztétikus elkészítésének
megmunk{l{s, illetve sorozatgy{rt{s területén.

elsaj{tít{sa

az

egyedi

Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Lak{stextíli{k készítése
54 óra + 28 óra ÖGY
A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges szakmai kidolgoz{si
ismeretek elsaj{tít{sa, gyakorl{sa:
Leigazít{sok, csípések, pontszerű jelölések, varr{sszélességek csökkentése,
szélek vékonyít{sa.
Szövetmint{k egyeztetése.
Rögzítő-szalagoz{s, bőségr{ncol{s.
Díszítőelemek felhaszn{l{sa.
Folttechnik{k
[gynemű huzatok készítése és gyakorl{sa:
P{rnahuzat (angolszéllel, franciavarr{ssal, gombol{ssal, kötővel)
Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és m{s z{ród{ssal)
[gynemű-garnitúr{k (felnőtt-, gyermek-, francia{gyra)
Konyhai textíli{k készítése és gyakorl{sa:
Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt)
T{nyéral{tétek.
Edényfogó-kesztyű.
Kötények (melles, suszter, cukr{sz, felszolg{ló).
H{ztart{si törlők.
Konyhai garnitúr{k
Szobai textíli{k készítése és gyakorl{sa: ÖGY
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Függönyök (csipkefüggönyök, drapéri{k, térelv{lasztók)
[gytakarók (bélelt és béleletlen)
Díszp{rn{k (divatnak megfelelő modern és népművészeti)
Egyszerű tervezésű bútorvédő huzatok
Felfektetési rajz készítése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok a munkaterületen
Varrodai gépek, berendezések biztons{gtechnik{ja
Védőeszközök fajt{i és azok haszn{lata
Lak{stextil-javítószolg{ltat{s
18 óra + 7 óra ÖGY
Javíthatós{g feltételeinek meg{llapít{sa
A javít{shoz szükséges technológia kiv{laszt{sa
A szükséges anyagok és gépek kiv{laszt{sa.
A javít{s alapanyagainak, kellékeinek összedolgozhatós{gi ismerete
A javít{si műveletek elvégzése ÖGY
9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10119-12 azonosító sz{mú
Férfiruh{k készítése és értékesítése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10119-12 azonosító sz{mú Férfiruh{k készítése és értékesítése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgy és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Férfiruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja

Férfiruh{k modellezése

Férfiruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja

Férfiruh{k késztése

10119-12 Férfiruh{k készítése és értékesítése

Férfiruh{k
készítése
gyakorlat

Férfiruh{k modellezése

Férfiruh{k
készítése
elmélet

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FELADATOK
Elkészíti a férfiruh{k munkaműveleteit
Nadr{got készít
Zakót készít
Mellényt készít
[tmeneti kab{tot készít
Téli kab{tot készít
Betartja a biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előír{sokat
Betartja a fogyasztóvédelmi szab{lyokat
V{llalkoz{st üzemeltet
Konzult{l a megrendelővel
[rkalkul{ciót készít, {rat aj{nl
Betartja a pénzt{rkezelés és sz{mlaad{s kötelezettségének szab{lyait
Marketing munk{t végez

X

X

X

X
X
X
X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Férfiruh{k munkaműveletei
Férfinadr{g cikktechnológia
Férfi zakó cikktechnológia
Férfimellény cikktechnológia
Férfiing cikktechnológia
Férfi {tmeneti kab{t cikktechnológia
Férfi télikab{t cikktechnológia
V{llalkoz{si ismeretek

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézi varr{s és szab{szati eszközök haszn{lata
Gépi szab{szat eszközeinek haszn{lata,
Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek haszn{lata, működtetése
Varróautomata gépek haszn{lata, működtetése

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések haszn{lata, működtetése

X

X

X
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

X

Pontoss{g

X

X
X

X

X
X

Tapint{s

X
X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Meggyőző készség

X
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Logikus gondolkod{s

X

X

X

X

Kreativit{s, ötletgazdags{g

X
X

Módszeres munkavégzés

X
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X

X

10. Férfiruh{k készítése elmélet tant{rgy (elmélet)

372 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A férfi felsőruh{zat modellezésének és gy{rt{stechnológi{ja megtervezésének
elsaj{tít{sa, a műszaki dokument{ció értelmezése. A megfelelő kézi- és gépi öltések,
varr{stípusok megv{laszt{si szempontjainak megismerése.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Férfiruh{k modellezése
204 óra
Férfiruh{k modell- és gy{rtm{nyrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok)
A szaklapokban és szab{smint{kon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése
Szakszerű méretvétel
Modellezés és modellrajz összefüggései
Kényelmi bőségek értelmezése
Méretek beazonosít{sa, mérett{bl{zatok fajt{i
Szab{sminta m{sol{sa, eszközei, eszközök haszn{lata
Klasszikus férfinadr{g szerkesztése középar{nyos testalkatra (él- és
bőséghajt{sokkal)
Férfinadr{g szerkesztése, modellezése (p{rhuzamos sz{rú-, trapéz-, térd-, golf-,/
csizma-, lovagló nadr{g)
Kisalkatrészek szerkesztése (zsebfedők, szorítóp{ntok, foltzsebek,)
Klasszikus férfimellény szerkesztése, és modellezése (egy- és kétsoros
gombol{ssal)
Férfizakó, ujj, alsó gallér és elejeal{tét szerkesztése
Férfizakó mellv{szon modellezése
Férfizakó modellezése ívelt szab{svonallal
Férfizakó modellezése, eleje mellrész, és h{ta lapocka {tv{g{ssal
Férfi {tmeneti kab{t, egyenes vonalú, rejtett gombol{ssal, bev{gott zsebp{ntos
zsebbel
Férfi télikab{t alapszerkesztése, modellezése
Ragl{n télikab{t modellezés
Különböző gallér megold{sok
Legombolható kapucni szerkesztése
Férfiruha-készítés gy{rt{stechnológi{ja
Férfiruh{k gy{rt{stechnológi{ja sorozat és egyedi gy{rt{s esetén
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168 óra

Férfiruh{k rajzi {br{inak értelmezése (modell,- gy{rtm{ny,- részlet és metszeti
rajzok)
Férfiruh{k gy{rt{sakor alkalmazott gépek és berendezések biztons{gos haszn{lata
Férfiruh{k műszaki dokument{ciój{nak készítése
[rkalkul{ció, {raj{nlat készítése
Sz{ml{z{s és a sz{mla alaki és formai követelménye
Férfiruh{k szab{szati feladatai
Különféle férfiruh{k cikktechnológi{ja (nadr{g, mellény, zakó, felöltő kab{t)
Alkalmazott varr{stípusok és méretjelzők
Férfiruh{k z{ród{sai
Gy{rt{s sor{n felhaszn{lható alap és kellékanyagok
Férfiruh{k készítésének minőségi követelményei
Gy{rt{s sor{n alkalmazott kézi és gépi eszközök
Gy{rt{s sor{n alkalmazott varr{stípusok és méretjellemzői
10.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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11. Férfiruh{k készítése gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

1008 óra + 144 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Férfi felsőruh{zati termékek ön{lló modellezésének, valamint a divatnak megfelelő
szakszerű és esztétikus kivitelezésének elsaj{tít{sa egyedi megmunk{l{ssal és
sorozatgy{rt{sban egyar{nt.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1.Témakörök és elemeik
Férfiruh{k modellezése
88 óra + 14 óra ÖGY
Eredeti méretű szab{smint{k kialakít{sa modellezéssel:
Férfinadr{g modellezése (p{rhuzamos sz{rú-, trapéz-, térd-, golf-,/ csizma-,
lovagló nadr{g)
Klasszikus férfimellény és modellezése (egy- és kétsoros gombol{ssal)
Férfizakó modellezés eleje {tv{g{ssal,
Férfizakó modellezése ívelt szab{svonallal
Férfizakó modellezése, eleje mellrész, és h{ta lapocka {tv{g{ssal
Férfi {tmeneti kab{t, egyenes vonalú, rejtett gombol{ssal, bev{gott zsebp{ntos
zsebbel
Férfi divatkab{tok modellezése
Ragl{n télikab{t modellezés
Különböző gallér megold{sok szerkesztése, modellezése
Szabadon v{lasztott modellek, egyedi tervezésű nadr{gok, mellények, kab{tok
modellezése, mért méretek alapj{n. ÖGY
Férfiruha-készítés gy{rt{stechnológi{ja
50 óra + 7 óra ÖGY
Egyedi és nagyüzemi szab{szat feladatai
Terítés módjai
Szab{s kézi és gépi eszközeinek haszn{lata, munkavédelmi szab{lyainak betart{sa
(ÖGY)
Szab{s munkafolyamat{nak végzése
Szab{s minőségi követelményei
Szab{s hib{inak javít{si lehetőségei
Férfiruh{k készítése
870 óra + 123 óra ÖGY
Megrendelés felvétele
Fogyasztói panaszok kezelése
Kisalkatrészek készítése /zsebfedők, szorítóp{ntok, foltzsebek, )
Klasszikus férfinadr{g készítése középar{nyos testalkatra (él- és bőséghajt{sokkal)
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sorozatgy{rt{s technológi{j{val
Férfinadr{gok készítése különböző testalkatokra és méretekre egyedi és
sorozat gy{rt{s technológi{j{val
Különleges férfinadr{gok készítése (golf, csizma, lovagló)
Béleletlen és bélelt mellény készítése (egysoros és kétsoros gombol{ssal)
Különféle kialakít{sú férfizakó készítése egyedi és sorozatgy{rt{s technológi{j{val
(karöltőből induló ívelt vonalú szab{svonallal, mellrész és lapocka {tv{g{ssal)
Férfi {tmeneti kab{t, készítése egyedi és sorozatgy{rt{s technológi{j{val (egyenes
vonalú, rejtett gombol{ssal, bev{gott zsebp{ntos zsebbel)
Férfi divatkab{tok készítése egyedi és sorozatgy{rt{s technológi{j{val
Ragl{n télikab{t készítése egyedi és sorozatgy{rt{s technológi{j{val
Szabadon v{lasztott modellek készítése (egyedi tervezésű nadr{gok, mellények,
kab{tok modellezése és készítése mért méretek alapj{n (ÖGY)
11.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
11.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5. A tov{bbhalad{s feltételei

38 / 38

