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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
az
54 542 02
RUHAIPARI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XVII. KÖNNYŰIPAR
[GAZATHOZ
A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első évfolyam
tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai
évfolyamokra előírt tartalom) a XVII. Könnyűipar {gazat al{bbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
- 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
- 54 542 02 Ruhaipari technikus
- 54 542 03 Textilipari technikus
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,
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–

az 54 542 02 Ruhaipari technikus szakképesítés szakmai
vizsgakövetelményeit tartalmazó 217/2012. (VIII. 9.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II.

és

A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 542 02
Szakképesítés megnevezése: Ruhaipari technikus
Szakmacsoport: 10. Könnyűipar
[gazati besorol{s: XVII. Könnyűipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m:

960-1440 óra

Elméleti képzési idő ar{nya: 60%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 40%
III.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: 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
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előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
T{rgyi feltételek

V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos): 1260
+160 +1120 = 2540 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12. évfolyamok
szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 160 óra
a 11. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1120 óra érettségi ut{n, összesen 2563 óra).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri
gyakorlat tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 1524 (öt évfolyamos képzésben: 1538) óra
– gyakorlati órasz{m: 1016 (öt évfolyamos képzésben: 1025) óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2286 (öt
évfolyamos képzésben: 2307), de legfeljebb 2337 (öt évfolyamos képzésben:
2358) 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
[gazati
Szakképesítésszakképzés
specifikus
közismeret nélkül
utolsó évf.

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tant{rgyak

9.

10.
heti
óraszám

heti óraszám
e
10131-12 Informatika
alkalmaz{sa a
könnyűipari
termelésir{nyít{sban
10134-12
Gy{rt{sszervezési
módszerek a
könnyűiparban
10135-12
Könnyűiparban
alkalmazott
anyagfajt{k és
vizsg{lati módszerek

10121-12 Szab{s
előkészítés

gy

ögy

e

gy

11.
heti óraszám
ögy

Termelés tervezés
elmélete
Termelés tervezés
gyakorlata

e

gy

ögy

3

12.
heti
óraszám

1/13.
heti
óraszám

e

e

gy

1
1

28

1

1

1

2

Könnyűipari {ruismeret
elmélet

1

1

2

1

10

1

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia I.
elmélet
Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
gyakorlat
Munka-, tűz- és
környezetvédelem
elmélet

10

heti óraszám

gy

ögy

3

28

2

20

e

gy

4

Gy{rt{sszervezés elmélet

Könnyűipari {ruismeret
gyakorlat

5/13 és 2/14.

20

3

2

2

1

1
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10122-12
Ruhaiparban
alkalmazott
anyagfajt{k

Anyagismeret elmélet

1

0,5

1

3

2

Anyag és {ruismeret
gyakorlat

Szerkesztés-modellezés
elmélet
10123-12
Gy{rtm{nyfejlesztés
Modellezési gyakorlat
és gy{rt{selőkészítés a
ruhaiparban
Gy{rt{stechnológia
gyakorlat
Ruhaipari
gy{rt{stechnológia II.
elmélet
10124-12
Ruhaipari
Varrodai
gy{rt{sszervezés elmélet
gy{rt{stechnológia,
gy{rt{sszervezés és
Ruhaipari gép ismeret
minőség-ellenőrzés
elmélet
Minőségbiztosít{s
elmélet
összes óra
összes óra

2
1

1

1

1

4

4
4

1

60

1

95

1

112

0,5

1

4,5

112

5

1

3

4

1

1

2
2

1
3

2
5

70

4

2
6

105

5

2
7
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160

1

6

4
10

20

2
11,5
31,5

160

20

12
32

A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb
90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az
al{bbi heti órasz{mok teljesüljenek:
9. évfolyam: 6 óra
10. évfolyam: 7 óra
11. évfolyam: 8 óra
12. évfolyam: 11 óra
5/13. évfolyam: 35 óra
1/13. évfolyam: 35 óra
2/14. évfolyam: 35 óra
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
[gazati
[gazati
Szakképesítés[gazati szakképzés
szakképzés szakképzés
specifikus
A
órasz{ma
órasz{ma
összes
szakképzés szakképzés
Szakmai
Tant{rgyak,
órasz{ma
órasz{ma
összes
követelménytémakörök
9.
10.
11.
12.
1/13.
modul
9-12.
5/13. és
órasz{ma
évfolyam
2/14.
10134-12
Gy{rt{sszervezé 10131-12 Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
si módszerek a
termelésir{nyít{sban
könnyűiparban

e

gy

ögy

e

gy ögy

e

gy

ögy

e

gy

e

gy

ögy

e

gy

Termelés tervezés
elmélete

108

32

144

140

144

Termelés előkészítés

26

10

36

36

36

Folyamatszervezés

16

6

18

22

18

Kapcsolattart{s

14

6

18

20

18

Termeléstervezés

52

10

72

62

72

Termeléstervezés
gyakorlata
Termékfejlesztés és
szerkesztés
Ellenőrzés,
adminisztr{ció

36

28

32

108

28

96

136

18

20

16

45

20

54

65

7

2

6

27

2

15

29

Üzembiztons{g

6

2

5

18

2

13

20

Sz{mítógép h{lózatok

5

4

5

18

4

14

22

Gy{rt{sszervezés
elmélet

36

36

72

72

72

Rakt{roz{s

18

18

36

36

36

Folyamatszervezés

18

18

36

36

36
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10135-12 Könnyűiparban alkalmazott
anyagfajt{k és vizsg{lati módszerek
10121-12 Szab{s előkészítés

Könnyűipari
{ruismeret elmélet
Könnyűipari anyagok
tulajdons{gai
Kezelési útmutató
készítése
Könnyűipar
{ruismeret
gyakorlat
Fonal, cérna
elő{llít{si módok
Anyagvizsg{latok

36

36

72

72

72

18

18

36

36

36

18

18

36

36

36

36

10

36

10

20

72

20

112

92

18

5

18

5

10

36

10

56

46

18

5

18

5

10

36

10

56

46

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
I. elmélet

96

96

Szab{stechnológia

48

48

Ragaszt{s technológia

48

48

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
gyakorlat

64

72

64

32

104

Nyers{ru rakt{roz{s

15

15

15

8

23

Szakmai sz{mít{sok

34

42

34

16

58

Szab{szatszervezés

15

15

15

8

23

Munka-, tűz- és
környezetvédelem
elmélet

32

32

Munkavédelem

16

16

Környezetvédelem

16

16
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10122-12
Ruhaiparban alkalmazott
anyagfajt{k

Anyagismeret
elmélet
Textilipari
nyersanyagok
Textíli{k, kelmék
Anyag és
{ruismeret
gyakorlat
Anyagvizsg{latok

36

18

32

108

86

64

172

18

9

16

54

43

32

86

18

9

16

54

43

32

86

10123-12
Gy{rtm{nyfejlesztés és gy{rt{selőkészítés a ruhaiparban

Áruismeret
Szerkesztésmodellezés elmélet
Gy{rtm{nyfejlesztés
Gy{rt{selőkészítés

64

64

32

32

32

32

36

36

36

32

144

140

128

272

12

10

10

8

40

40

15

55

24

26

26

24

104

100

113

217

Modellezési
gyakorlat

128

128

Gy{rtm{nyfejlesztés

16

16

Gy{rt{selőkészítés

112

112

407

160

434

36

28

20

56

10

56

56

40

96

22

70

323

100

282

Gy{rt{stechnológia
gyakorlat

36

Varr{salapoz{s

20

4

4

Alkatrészek készítése

16

20

10

Ruh{zati termékek
készítése

60

60

36

12

95

95

36

22

112

112
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32

162

112

112

10124-12
Varrodai gy{rt{stechnológia, gy{rt{sszervezés és minőségellenőrzés

Ruhaipari gy{rt{stechnológia II.
elmélet

18

Technológiai alapoz{s

8

Terméktechnológia

10

32

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
elmélet
Varrodai
gy{rt{sszervezés
minőségellenőrzés
Termelés tervezés és
ellenőrzés
Ruhaipari gép
ismeret elmélet
A gy{rt{selőkészítés,
nyers{ru rakt{r,
szab{szat eszközei
Varrógépek,
varróautomat{k,
hőmegmunk{ló
berendezések
Minőségbiztosít{s
elmélet

108

50

128

236

28

8

32

60

32

80

42

96

176

32

36

32

64

100

16

18

16

32

50

16

18

16

32

50

64

64

32

32

32

32

32

36

32

64

100

Minőségbiztosít{s

16

18

16

32

50

Minőségügyi
dokumentumok

16

18

16

32

50

1303

640

Összesen
Elméleti órasz{mok/ar{nya

108

72

70

144

72

105

180

72

160

192

128

720

414

160

1360 óra / 58,7% (öt évfolyamos képzésben: 1264 óra / 54,3%)
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384

2318

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

958 óra / 41,3 % (öt évfolyamos képzésben: 1063 óra/ 45,7%)

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

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak- 36.óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 16 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak- 32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak- 96 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak- 126. óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak- 96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10131-12 azonosító sz{mú
Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
termelésir{nyít{sban
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10131-12 azonosító sz{mú Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
termelésir{nyít{sban megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Üzembiztons{g

x

x

Sz{mítógép h{lózatok

Ellenőrzés,
adminisztr{ció

Termeléstervezés
gyakorlata
Termékfejlesztés és
szerkesztés

Termeléstervezés

Kapcsolattart{s

Folyamatszervezés

10131-12
Informatika alkalmaz{sa a könnyűipari
termelésir{nyít{sban

Termelés előkészítés

Termelés tervezés
elmélete

FELADATOK
Kisz{molja a szükséges alapanyag mennyiséget
Figyelemmel kíséri a gépek, eszközök {llapot{t,
alkatrész felhaszn{l{s{t
Részt vesz a termelési folyamat felügyeletében
Kooper{l, kapcsolatot tart a termelőegységekkel
Inform{ciót cserél a minőségellenőrökkel
Összegyűjti a beérkező termelési adatokat
Az adatokat adatb{zisba rögzíti
Statisztik{t készít a termelési adatokból
Együttműködik a h{lózatkezelő rendszergazd{val
Részt vesz az arra alkalmas gépek, berendezések
h{lózatba illesztésében
Informatikai eszközöket haszn{l
Terméktervezéshez, minőségellenőrzéshez speci{lis
szoftvereket, mérőeszközöket haszn{l
CAD/CAM technológi{t alkalmaz
Felügyeli a sz{mítógéppel t{mogatott
termelésir{nyít{st

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 ISMERETEK
Szervezési módszerek
Kommunik{ciós form{k
Vezetési stílusok
Személyes adotts{gok felismerési lehetőségei
[br{zol{si módok
Műszaki {br{zol{s és méretmegad{s szab{lyai
Gépelemek jelképei
Mechanikai jellemzői
Hajtóművek, ir{nyv{ltók jellemzői
Gépek szerkezeti elemei
Vezérlések jellemzői
Szab{lyoz{si módok
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Statisztikai módszerek
Folyamat-tervezés szempontjai

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x

Termék ellenőrzési módszerek
IT alapismeretek
H{lózatokon való kommunik{l{s
PC és a periféri{k jellemzői
Szoftverek fajt{i
Könnyűipari tervező programok
H{lózatokon való kommunik{l{s

x
x
x
x

x
x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség
Szakmai nyelvű beszédkészség
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése

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

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

Felelősségtudat

x

x

Szervezőkészség

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

x

x

x

Konfliktusmegoldó készség

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
[ttekintő képesség

x

Probléma elemzés,-felt{r{s

x

x
x
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x

x
x

x

x

1. Termelés tervezés elmélete tant{rgy (elmélet)
144 óra / 140 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Termékek gy{rt{stechnológi{j{nak meghat{roz{sa. A termékgy{rt{shoz szükséges
alapanyagok gépek kiv{laszt{sa. Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése.
Kapcsolattart{s a termelő üzemek között. Informatikai eszközök kezelésének
elsaj{tít{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Termelés előkészítés
Napi- és hosszabbt{vú feladatok
Termelési kapacit{s és {tbocs{tóképesség sz{mít{sa
Az új termék technológi{j{nak meghat{roz{sa
Alapanyagok, gépek, eszközök kiv{laszt{sa

36 óra / 36 óra

Folyamatszervezés
18 óra / 22 óra
Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése
Ésszerű munkahely kialakít{s és eszközelhelyezés
Üzemrészek és munkahelyek közötti anyagtov{bbít{s
A könnyűiparban alkalmazott sz{llítóeszközök és tov{bbít{si módok
Kapcsolattart{s
Informatikai eszközök haszn{lata: telefon, fax, internet
Az inform{ciók rendszerezett és célir{nyos tov{bbít{sa

18 óra / 20 óra

Termelés tervezés
Napi és havi termelési feladatok ütemezése sz{mítógéppel
Mennyiségtervezés, hat{ridők, kapacit{sok tervezése
Sz{mítógépes-integr{lt automatikus gy{rt{s

72 óra / 62 óra

1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

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

Termeléstervezés gyakorlata tant{rgy (gyakorlat)
108 óra + 28 óra ÖGY / 68 óra + 28 óra ÖGY*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A vevő igényeinek megfelelő terméket tervezni.
Megismerni a sz{mítógéppel t{mogatott tervező rendszereket
Megismerni, és alkalmazni a sz{mítógépes adminisztr{ciós rendszert
A biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{sa
Ismerni a sz{mítógépes h{lózatok elvi felépítését
Könnyűipari gépek sz{mítógépes h{lózatba kötése, menedzselése
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1

Témakörök és elemeik

Termékfejlesztés és szerkesztés
45 óra + 20 óra ÖGY / 34 óra + 20 óra ÖGY
A vevői elv{r{soknak megfelelő, korszerű új termék kialakít{sa sz{mítógéppel
t{mogatott tervezőrendszer segítségével (ÖGY)
Sz{mítógépes tervező rendszerek ismerete
Műszaki leír{s, technológiai utasít{s készítése
Ellenőrzés, adminisztr{ció
27 óra + 2 óra ÖGY / 13 óra + 2 óra ÖGY
Sz{mítógépes üzemi adminisztr{ció ismerete (ÖGY)
Alap- és segédanyag-készletek nyilv{ntart{sa
Anyaggazd{lkod{si feladatok
A megrendelések feldolgoz{sa (ÖGY)
Késztermékek rakt{ri nyilv{ntart{s{nak követése
Sz{llítólevél készítése
Termelési rendszer h{lózatos ir{nyít{sa
A minőséget biztosító előír{sok betart{s{nak ellenőrzése, visszacsatol{sok
dokument{l{sa
Gyors reag{l{s a v{ltozó piaci igényekre, korrekciók végrehajt{sa
Inform{ciós h{lózatok ismerete. Inform{ciós csatorn{k haszn{lata
H{lózaton belüli inform{ció{raml{s, visszacsatol{s
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Üzembiztons{g
18 óra + 2 óra ÖGY / 11 óra + 2 óra ÖGY
Berendezések, gépek üzembiztons{g{nak ellenőrzése(ÖGY)
Alkatrész felhaszn{l{s nyilv{ntart{sa, ellenőrzése
Karbantart{s, gépjavít{s elrendelése
A biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{sa és ellenőrzése
Sz{mítógép h{lózatok
18 óra + 4 óra ÖGY / 10 óra + 4 óra ÖGY
A sz{mítógépes h{lózatok felépítése
H{lózati eszközök
H{lózati szoftver
Protokollok
H{lózati biztons{g
Könnyűipari gépek sz{mítógépes h{lózatba való beillesztése, be{llít{sa,
menedzselése, t{voli elérése (ÖGY)
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
10134-12 azonosító sz{mú,
Gy{rt{sszervezési módszerek a
könnyűiparban
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10134-12 azonosító sz{mú Gy{rt{sszervezési módszerek a könnyűiparban
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Nyers- és kész{ru rakt{roz{si munk{t szervez
Meghat{rozza a gép és eszköz szükségletet
Beérkező alapanyagokat és kellékeket ellenőriz
Meghat{rozza a gy{rt{si folyamatot és utasít{st
készít
Munkanorm{t sz{mol
Mérőeszközöket haszn{l
Betartja és betartatja a biztons{gos
munkavégzésre és környezetvédelemre
vonatkozó előír{sokat
SZAKMAI ISMERETEK
Gy{rt{sszervezés és a szervezést befoly{soló
tényezők
Anyagmozgat{s
Rakt{roz{s szempontjai
Szervezési módok
Munkahelyszervezés
Munkanorma-készítés
Elemzési, gazdas{goss{gi sz{mít{s
A dokument{ciók fajt{i, módjai
Munkavédelmi és környezetvédelmi szab{lyok
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelv megértése és haszn{lata
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok
értelmezése, megértése
Elemi sz{mol{si készség
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség
Szervezőkészség
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Folyamatszervezés

10134-12
Gy{rt{sszervezési módszerek a könnyűiparban

Rakt{roz{s

Gy{rt{sszervezés
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

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Ir{nyít{si készség

x
x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
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x
x

x
x

3.

Gy{rt{sszervezés elmélet tant{rgy (elmélet)
72 óra / 72 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók megismertetése az alapanyagok és kellékek logikus rendszerezésével,
rakt{roz{s{val és a gy{rt{sszervezés alapjaival. A tant{rgy fontos feladata a tanulók
szervezőkészségének fejlesztése, logisztikai ismereteinek kiterjesztése. A tant{rgy
segíti a tanulók tiszt{nl{t{s{t a bőriparban haszn{latos alapanyagok, és kellékek
között.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1.

Témakörök, és elemeik

Rakt{roz{s
Készletgazd{lkod{s és dokumentumai
Alapanyag-, kellék- és segédanyag-{rurakt{r
anyagok {tvételének ismerete
T{rol{si módok fajt{i, jellemzői
Szab{szati tételek kialakít{sa, sz{mít{sai

36 óra / 36 óra
kialakít{s{nak

szempontjai,

Folyamatszervezés
36 óra / 36 óra
Az {llómunkahely eszközeinek, kezelőszerveinek optim{lis elhelyezése, a
mozg{szón{k és form{k összehangol{sa
Ésszerű munkahely kialakít{s és eszközelhelyezése
A termék elő{llít{s{hoz szükséges műveletek megfelelő sorrendjének kialakít{sa.
Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése
A gépek kapacit{s{nak jobb kihaszn{l{sa a veszteségidők csökkentésével,
kvalifik{lt munkaerő alkalmaz{s{val
[ttekinthető és optim{lis műveleti sorrend kialakít{sa az adott technológi{hoz
Munkanorma sz{mít{s
A minőségbiztosít{s elsődlegességének figyelembe vétele
Karbantart{s, hulladékfeldolgoz{s folyamatainak ésszerű kialakít{sa
Termék csomagol{s, adjuszt{l{s és sz{llít{s műveleti sorrendjének
meghat{roz{sa
Mérőeszközök megismerése
Munkavédelmi és környezetvédelmi szab{lyok
3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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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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A
10135-12 azonosító sz{mú
Könnyűiparban alkalmazott anyagfajt{k és
vizsg{lati módszerek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10135-12 azonosító sz{mú Könnyűiparban alkalmazott anyagfajt{k és vizsg{lati
módszerek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és
témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Anyagvizsg{latok

Könnyűipar
{ruismeret gyakorlat
Fonal, cérna
elő{llít{si módok

Kezelési útmutató
készítése

10135-12
Könnyűiparban alkalmazott anyagfajt{k és vizsg{lati
módszerek

Könnyűipari anyagok
tulajdons{gai

Könnyűipari
{ruismeret elmélet

FELADATOK
Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott sz{las anyagok
tulajdons{gait
Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott sz{las anyagok
felhaszn{l{si lehetőségeit
Jellemzi a könnyűiparban alkalmazott anyagok
tulajdons{gait, felhaszn{l{si lehetőségeit
Meg{llapítja a fonal vagy cérna elő{llít{si módj{t,
minőségét és jellemzőit
Kezelési útmutatót készít a könnyűiparban
felhaszn{lt alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek
ismeretében

x
x

x
x

x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Sz{las anyagok tulajdons{gai
Sz{las anyagok felhaszn{l{si területei
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői
Szövetek, kelmék, bőrök fajt{i és tulajdons{gai
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei
Kezelési útmutató jelképrendszere

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mérő műszerek haszn{lata, mennyiségérzék
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség,
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
„Kezelési” jelképek értelmezése

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szagl{s

x

Tapint{s

x

Felismerés

x

x
x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Közérthetőség

x
x
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MÓDSZER KOMPETENCI[K
[ttekintő képesség

x

Kontroll (ellenőrző képesség)

x
x
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4.

Könnyűipari {ruismeret elmélet tant{rgy (elmélet)
72 óra / 72 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Könnyűipari {ruismeret elmélet tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes
legyen a mintadarabok. alapanyagok-összetételének meg{llapít{s{ra, emellett
ismerje a fonalak vagy cérn{k fajt{j{t, minőségét és egyéb jellemzőit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1.

Témakörök és elemeik

Könnyűipari anyagok tulajdons{gai
Sz{las anyagok tulajdons{gai
Sz{las anyagok felhaszn{l{si területei
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői
Szövetek, kelmék, bőrök fajt{i és tulajdons{gai
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei

36 óra / 36 óra

Kezelési útmutató készítése
Kezelési útmutató jelképrendszere, a jelképek értelmezése

36 óra / 36 óra

4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei

5.

Könnyűipar {ruismeret gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)
72 óra + 20 óra ÖGY / 72 óra + 40 óra ÖGY*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
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A tant{rgy tanít{s{nak célja
A könnyűipari {ruismeret gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes
legyen különböző vizsg{lati eszközöket haszn{lni. Tudja dokument{lni a vizsg{lati
eredményeket, és legyen képes adatokat szolg{ltatni a gy{rtm{nytervezéshez és a
minőségbiztosít{shoz. Tudjon kezelési útmutatót készíteni a felhaszn{lt alapanyagok
fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1.

Témakörök és elemeik

Fonal, cérna elő{llít{si módok
36 óra + 10 óra ÖGY / 36 óra + 20 óra ÖGY
Laboratóriumi vizsg{latok, vizsg{lati módszerek
Laboratóriumi vizsg{latok, vizsg{lati módszerek(ÖGY)
Anyagvizsg{latok
36 óra + 10 óra ÖGY / 36 óra + 20 óra ÖGY
Szövetek, kelmék, bőrök fajt{i és tulajdons{gai
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei(ÖGY)
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
10121-12 azonosító sz{mú
A Szab{s előkészítés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10121-12 azonosító sz{mú Szab{s előkészítés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Környezetvédelem

Munkavédelem

Munka-, tűz- és
környezetvédelem
elmélet

Szab{szatszervezés

Szakmai sz{mít{sok

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
gyakorlat
Nyers{ru rakt{roz{s

Ragaszt{s technológia

10121-12
Szab{s előkészítés

Szab{stechnológia

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia
I.
elmélet

FELADATOK
Anyagnorm{t sz{mol
Gazdas{goss{got sz{mol
Anyagot, kelléket utalv{nyoz

X
X
X

Nyers{rurakt{r kialakít{s{t meghat{roz

X

Nyers{ru-rakt{roz{si feladatokat végez
Nyers{rurakt{rban alkalmazott gépeket,
berendezéseket, programokat, eszközöket
haszn{l
Nyers{ru-rakt{roz{si folyamatot szervez
Teríték-előkészítést és terítéstechnológi{t
meghat{roz
Szab{stechnológiai módot meghat{roz
Ragaszt{s-technológiai módot meghat{roz
Szab{szati munkafolyamatot szervez
Gy{rt{selőkészítési-szab{szati
munkafolyamatot szervez
Betartja és betartatja a biztons{gos
munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart és tartat a
munkaterületen
Betartja és betartatja a környezetvédelmi
előír{sokat

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK

Anyagnorma sz{mít{s

X

Gazdas{goss{gi sz{mít{s

X

Anyag- és kellékutalv{nyoz{s

X

A rakt{roz{s szempontjai

X

Rakt{roz{si feladatok

X
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Nyers{rurakt{r gépei, berendezései,
programok, eszközök haszn{lata
Nyers{ru-rakt{roz{si munkafolyamat
szervezése
Teríték-előkészítés és terítési utasít{s

X
X
X

Szab{szati utasít{s
Ragaszt{si utasít{s
Szab{szati munkafolyamat menete
Gy{rt{selőkészítési-szab{szati
munkafolyamat szervezése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi
előír{sok
Gépek biztons{g technik{ja
Védőeszközök fajt{i

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszéd megfelelő
alkalmaz{sa
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok
értelmezése, megértése

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

X

X

X

Döntésképesség

X

Szervezőkészség

X
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K

X

X
X
X

Ir{nyít{si készség
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s
[ttekintő képesség

X
X

Numerikus gondolkod{s

X
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X
X

6. Ruhaipari gy{rt{stechnológia I. tant{rgy (elmélet)

96 óra / 96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ruhaipari gy{rt{stechnológia t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes legyen a
szab{szati előkészítő műveletek, a szab{smódok ismeretében szab{szati utasít{sokat
készíteni, szab{szati munkafolyamatokat kialakítani, szervezni.
Tudjon ragaszt{s technológiai előír{sokat kidolgozni.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Szab{stechnológia
Teríték-előkészítése és terítéstechnológia meghat{roz{sa
Terítési utasít{s készítése
Szab{stechnológiai mód meghat{roz{sa
Szab{szati utasít{s készítése

48 óra / 48 óra

Ragaszt{s technológia
Ragaszt{s-technológiai mód meghat{roz{sa
Ragaszt{si utasít{s készítése

48 óra / 48 óra

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.

Ruhaipari gy{rt{sszervezés gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

104 óra / 96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tudjon anyagnorm{t sz{mítani és előírni, alap-és
kellékanyagot utalv{nyozni. Tudjon a tém{hoz tartozó gazdas{gi sz{mít{sokat
végezni.
Képes legyen a nyers{rurakt{r kialakít{st megtervezni, az ott alkalmazott gépeket,
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berendezéseket előírni. Tudjon nyers{ru rakt{roz{si folyamatokat előírni.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Nyers{ru rakt{roz{s
23 óra / 23 óra
Anyag, kellék utalv{nyoz{sa
Nyers{rurakt{r kialakít{s{nak meghat{roz{sa
Nyers{ru-rakt{roz{si feladatok elvégzése
Nyers{rurakt{rban alkalmazott gépek, berendezések programok, eszközök
haszn{lata
Nyers{ru-rakt{roz{si folyamatok szervezése
Szakmai sz{mít{sok
Anyagnorma sz{mít{s
Gazdas{goss{g sz{mít{s

58 óra / 50 óra

Szab{szatszervezés
Szab{szati munkafolyamat megszervezése
Gy{rt{selőkészítési-szab{szati munkafolyamat megszervezése

23 óra / 23 óra

7.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

7.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k

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

8.

7.4.

A tant{rgy értékelésének módja

7.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

Munka-, tűz- és környezetvédelem elmélet tant{rgy (elmélet)

32 óra / 32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy oktat{sa sor{n ismerje meg és saj{títsa el a biztons{gos munkavégzésre
vonatkozó előír{sokat, hogy majd alkalmazni tudja azokat az adott területen
haszn{lt gépekre, berendezésekre vonatkozóan.
Tudja betartani és betarttatni a környezetvédelmi előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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8.1. Témakörök és elemeik
Munkavédelem
16 óra /16 óra
A biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sok megismerése, elsaj{tít{sa
Gépek biztons{gtechnik{j{nak megismerése
Környezetvédelem
Rend és tisztas{g betart{sa és betartat{sa a munkaterületen
A környezetvédelmi előír{sok megismerése, elsaj{tít{sa

16 óra /16 óra

8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4.

A tant{rgy értékelésének módja

8.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10122-12 azonosító sz{mú
Ruhaiparban alkalmazott anyagfajt{k
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10122-12 azonosító sz{mú Ruhaiparban alkalmazott anyagfajt{k megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyagösszetételét
Meg{llapítja a fonal vagy cérna fajt{j{t és minőségét
Meg{llapítja a textília elő{llít{si módj{t és minőségét
Meg{llapítja a fonal, varrócérna jellemzőit
Dokument{lja a vizsg{lati eredményeket
Adatokat szolg{ltat a gy{rtm{nytervezéshez és a
minőségbiztosít{shoz
Előírja a nyersanyag-összetételt, feldolgoz{si módot
Kiv{lasztja a megfelelő textíli{t és kelléket
Meghat{rozza az anyagok összedolgozhatós{g{t
Megadja az anyagok sz{zalékos összetételét
Kezelési útmutatót készít a felhaszn{lt alapanyagok
fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében
SZAKMAI ISMERETEK
Sz{lasanyagok tulajdons{gai
Sz{lasanyagok felhaszn{l{si területei
Laboratóriumi vizsg{lati módszerek
Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői
Szövetek, kelmék fajt{i és tulajdons{gai
Műbőrök fajt{i és jellemzői
Nemszőtt textíli{k v{ltozatai és felhaszn{l{si területei
Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei
Kezelési útmutató jelképrendszere
Kémiai vegyületek rendszere
Vegyszerek alkalmaz{s{nak előír{sai
Segédanyagok fajt{i és alkalmaz{s{nak lehetőségei
Kellékek fajt{i, jellemzői, az összedolgozhatós{g
feltételei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mérő műszerek haszn{lata, mennyiségérzék
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi ír{skészség,
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
„Kezelési” jelképek értelmezése
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[ruismeret

Anyag és
{ruismeret
gyakorlat
Anyagvizsg{latok

Textíli{k, kelmék

10122-12
Ruhaiparban alkalmazott anyagfajt{k

Textilipari
nyersanyagok

Anyagismeret
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
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szagl{s

X

Tapint{s

X

Felismerés

X

X

X
X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

X

Közérthetőség

X

X
X

X

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

Kontroll (ellenőrzőképesség)

X
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X

9.

Anyagismeret elmélet tant{rgy (elmélet)

172 óra /150 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Képes legyen a tanuló a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének, a
fonal vagy cérna fajt{j{nak és minőségének meg{llapít{s{ra.
Tudja meghat{rozni a textília elő{llít{si módj{t és minőségét, a fonal, varrócérna
jellemzőit
Tudja dokument{lni a vizsg{lati eredményeket
Tudja meghat{rozni az anyagok összedolgozhatós{g{t
Kezelési útmutatót készítsen a felhaszn{lt alapanyagok fizikai és kémiai
jellemzőinek ismeretében.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Textilipari nyersanyagok
86 óra / 75 óra
A textilanyagok csoportosít{sa nyersanyaguk szerint. Természetes és vegyi
sz{lak öltözködésfiziológiai, tulajdons{gai
Természetes sz{lak fajt{i, viselési és kezelési tulajdons{gai, felhaszn{l{suk
Vegyi sz{lak fajt{i, viselési és kezelési tulajdons{gai, felhaszn{l{suk
Fonalfajt{k jellegzetességei. (sodratir{ny, vastags{g, szakítóerő, nyúl{s,
rugalmass{g, egyenletesség, felületi kép)
Fonalfajt{k felhaszn{l{si lehetőségei
Cérn{k fajt{i, jellemzői. Díszítő- és varrócérn{k jellemzése
Textíli{k, kelmék
86 óra / 75 óra
A szövetek gy{rt{sa, a szövés elve és eszközei
Kötéstan alapjai. Alapkötésű szövetek készítése és jellegzetességeik
Levezetett kötésű szövetek készítése és jellegzetességeik
Vetülékrendszerű kötött kelmék tulajdons{gai
L{ncrendszerű hurkolt kelmék jellemzői
Nemszőtt textíli{k varrvahurkolt kelmék fajt{i, jellemzése és felhaszn{l{sa
A textilkikészítés műveleteinek csoportosít{sa
Szinezési elj{r{sok
9.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

9.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
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9.4.

A tant{rgy értékelésének módja
9.5.

10.

A tov{bbhalad{s feltételei

Anyag és {ruismeret gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

64 óra / 64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon mikroszkópi vizsg{lattal és égetési
prób{val nyersanyag-összetételt meghat{rozni
Képes legyen varr{s- és ragaszt{stechnológiai vizsg{latokat elvégezni, elemezni,
valamint az eredményeket a ruhaipari gy{rt{stechnológia megfelelő területein
alkalmazni
Tudjon kezelési útmutatót készíteni
Különböző anyag- és kellékmint{kat képes legyen rendszerezni (szövött, kötött,
nemszőtt, egyéb)
Tudjon laboratóriumi vizsg{latokat végezni fonalakkal, cérn{kkal, textíli{kkal
Képes legyen az alap- és kellékanyagok összedolgoz{s{nak feltételeit meghat{rozni
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Anyagvizsg{latok
32 óra / 32 óra
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa mikroszkóppal
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa égetési prób{val
Kötött-hurkolt kelmék vizsg{latai
Ruhaipari feldolgoz{s vizsg{latai (varr{s- és ragaszt{s-technológiai vizsg{latok)
Vizsg{lati eredmények és a ruhaipari feldolgoz{s feltételeinek összefüggései
[ruismeret
Szövetvizsg{latok, kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg
Szövetek l{nc- és vetülékfonalainak vizsg{lata, elemzése
Színezési elj{r{sok meghat{roz{sa
Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése
Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése
Ruh{zati
textíli{k
legismertebb
fajt{i,
alapanyag
szerinticsoportosít{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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32 óra / 32 óra

és

technológia

10.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
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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A
10123-12 azonosító sz{mú
Gy{rtm{nyfejlesztés és
gy{rt{selőkészítés a ruhaiparban
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10123-12 azonosító sz{mú Gy{rtm{nyfejlesztés és gy{rt{s előkészítés a
ruhaiparban megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és
témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Ruh{zati termékek
készítése

Alkatrészek készítése

Gy{rt{stechnológia
gyakorlat

Varr{salapoz{s

Gy{rt{selőkészítés

Modellezési
gyakorlat
Gy{rtm{nyfejlesztés

Gy{rt{s előkészítés

10123-12
Gy{rtm{nyfejlesztés és gy{rt{s
előkészítés a ruhaiparban

Gy{rtm{nyfejlesztés

Szerkesztésmodellezés
elmélet

FELADATOK
A termékre vonatkozó inform{ciókat
gyűjt: anyag, kellék, fazon, technológia,
méret, testalkat, gép
Elkészíti a középméretű alapmint{t
Kimodellezi az alkatrészeket
Elkészíti a szab{smint{t
Felfektetési rajzot készít
Kiszabja a mintadarabot
Elkészíti az alkatrészeket
Össze{llítja az alkatrészeket
Elvégzi a befejező műveleteket
Minőségellenőrzést végez
Korrig{lja a megvarrt mintadarab hib{it
Műszaki rajzsorozatot készít
Sablonokat készít
Műszaki leír{st készít

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 ISMERETEK
A textilfajt{k feldolgozhatós{gi
jellemzői
Ruh{zati kellékek fajt{i, tulajdons{gai
Ragasztóanyagok, ragasztóbevonatos
közbélések fajt{i és tulajdons{gai
A ruh{zattal szemben t{masztott
követelmények
Az öltözékek fajt{i, formav{ltozatai
Színek, mint{k hat{sai
Méretek és mérett{bl{zatok fajt{i,
jellemzői
Testalkattípusok fajt{i, jellemzői
Alapszerkesztések
Modellezés
Szab{sminta kialakít{sa

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
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X
X
X

Szerkesztő-modellező programok,
eszközök
Műszaki rajzsorozat készítésének
menete
Szab{smint{k fajt{i, készítése és
felhaszn{l{si területei
A műszaki leír{s tartalma
A felfektetés módjai, szempontjai
A felfektetés munkafolyamata
Gy{rt{s előkészítő programok, gépek,
eszközök
A dokument{ciók fajt{i
A dokument{l{s módjai
A minőségellenőrzés területei
A minőségellenőrzés módjai
Varrat- és varr{stípusok készítése és
felhaszn{l{sa
Vasal{si módok és vasal{si műveletek
alkalmaz{sa
Előkészítési műveletek készítése és
felhaszn{l{sa
Össze{llító műveletek készítése és
felhaszn{l{s
Befejező műveletek készítése és
felhaszn{l{sa
Termékek össze{llít{sai sorrendje
Ruhaipari gépek, berendezések,
eszközök biztons{gos haszn{lata
Vizsg{lati szabv{nyok
Minősítő szabv{nyok

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

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ruhaipari tervező programok
Szakmai nyelv megértése és haszn{lata
Szakmai méretsz{mok értelmezése
Rajzi {br{k készítése, értelmezése
Technikai és technológiai eszközök
haszn{lata

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség
Ön{llós{g

X
X

X

X

Precizit{s

X
T[RSAS KOMPETENCI[K

Visszacsatol{si készség
Tömör fogalmaz{s készsége

X

X
X

43 / 55

X
X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelemösszpontosít{s

X

[ttekintőképesség

X

Kontroll (ellenőrzőképesség)

X

X
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11.

Szerkesztés-modellezés elmélet tant{rgy (elmélet)

272 óra / 268 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon inform{ciókat gyűjteni és
rendszerezni egy-egy modellre vonatkozóan. Ismerje meg a testméreteket,
testalkatokat, és tudjon középméretű alapmint{t készíteni, azt modellezni.
Tudjon műszaki leír{st, szab{smint{t, műszaki rajzsorozatot készíteni.
Cél, hogy megismerje a különbözőszerkesztő- modellező programokat, eszközöket
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Gy{rtm{nyfejlesztés
55 óra / 55 óra
A termékre vonatkozó inform{ciókat gyűjt: anyag, kellék, fazon, technológia,
méret, testalkat, gép
Mérett{bl{zatokat ismer meg
Alapszerkesztéseket készít: női blúz, férfi ing, szoknya, nadr{g, blézer, zakó,
mellény, stb.
Műszaki leír{st készít különböző termékekre
Gy{rt{selőkészítés
217 óra / 213 óra
Elkészíti a középméretű alapmint{t különböző gy{rtm{nyokra (blúz, szoknya,
női nadr{g, férfinadr{g, blézer, zakó, stb.)
Kimodellezi az egyes modellek alkatrészeit
Elkészíti adott modellek szab{smint{t
Műszaki rajzsorozatot készít, ell{tja a szükséges feliratokkal
11.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő

11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

módszerek,

fejlesztését

tanulói

szolg{ló

12. Modellezési gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

128 óra / 128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló tudjon különféle felfektetési rajzokat
készíteni, képes legyen a mintadarabot kiszabni és elkészíteni.
Képes legyen ell{tni a tém{val kapcsolatos feladatokat
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
Gy{rtm{nyfejlesztés
16 óra / 16 óra
A termékre vonatkozó inform{ciókat gyűjt: anyag, kellék, fazon, technológia,
méret, testalkat, gép
Műszaki leír{st készít
Műszaki leír{st készít
Gy{rt{selőkészítés
112 óra / 112 óra
Elkészíti a középméretű alapmint{t különböző gy{rtm{nyokra (blúz, szoknya,
női nadr{g, férfinadr{g, blézer, zakó, stb.)
Modellezi az egyes modellek alkatrészeit
Elkészíti az adott modellek szab{smint{it
Műszaki rajzsorozatot készít, ell{tja a szükséges
12.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
12.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő

tanulók

módszerek,

fejlesztését

tanulói

szolg{ló

12.4. A tant{rgy értékelésének módja
12.5. A tov{bbhalad{s feltételei
13.

Gy{rt{stechnológia gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)
322 + 112 óra ÖGY / 300 + 267 óra ÖGY
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A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló képes legyen kiszabni a mintadarabot,
elkészíti az alkatrészeket, majd össze{llítani a modellt.
A tanuló képes legyen a megvarrt mintadarab hib{it észrevenni, a szerkesztésmodellezési hib{kat kijavítani.
Tudja korrig{lni a megvarrt mintadarab egyéb esetleges hib{it
Tudjon kész ruh{zati terméket {llítani (szab{s, varr{s, ragaszt{s, vasal{s, minőségellenőrzés).
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1. Témakörök és elemeik
Varr{salapoz{s
Varrat- és varr{stípusokat készít
Vasal{si műveleteket gyakorol
Minőségellenőrzést végez
Korrig{lja a megvarrt mintadarab hib{it

56 óra / 48 óra

Alkatrészek készítése
96 óra / 96 óra
Női blúz ujj, kézelő, zseb, eleje, gallér, stb. alkatrészeket készít
Nadr{g hasítékot, oldal- és h{tsózsebeket készít
Zakó, blézer, mellény, folt –és bev{gott zsebek készítését gyakorolja
Kiszabja a mintadarabot
Elkészíti az alkatrészeket
Össze{llítja az alkatrészeket
Minőségellenőrzést végez
Korrig{lja a megvarrt mintadarab
Ruh{zati termékek készítése
170 óra + 112 óra ÖGY / 156 óra + 267 óra ÖGY
Kiszabja a mintadarabot (szoknya, blúz, női nadr{g, blézer, férfi ing) (ÖGY)
Elkészíti az alkatrészeket (ÖGY)
Össze{llítja az alkatrészeket (ÖGY)
Elvégzi a befejező műveleteket
Minőségellenőrzést végez
Korrig{lja a megvarrt mintadarab hib{it (ÖGY)
13.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
13.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si
módszerek

nehézségekkel

küzdő

13.4. A tant{rgy értékelésének módja
13.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

fejlesztését

szolg{ló

A
10124-12 azonosító sz{mú
Varrodai gy{rt{stechnológia,
gy{rt{sszervezés és minőségellenőrzés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10124-12.azonosító sz{mú Varrodai gy{rt{stechnológia, gy{rt{sszervezés és
minőségellenőrzés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

X

Minőségügyi
dokumentumok

X

Minőségbiztosít{s
elmélet
Minőségbiztosít{s

Varrógépek,
varróautomat{k,
hőmegmunk{ló
berendezések

Ruhaipari gép ismeret
elmélet
A gy{rt{selőkészítés,
nyers{ru rakt{r,
szab{szat eszközei

Termelés tervezés és
ellenőrzés

Ruhaipari
gy{rt{sszervezés
elmélet
Varrodai
gy{rt{sszervezés
minőségellenőrzés

Terméktechnológia

10124-12
Varrodai gy{rt{stechnológia,
gy{rt{sszervezés és
minőségellenőrzés

Technológiai alapoz{s

Ruhaipari
gy{rt{stechnológia II.
elmélet

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

FELADATOK
Gy{rt{si utasít{st készít
Műveleti sorrendet készít
Műveleti utasít{st készít
Meghat{rozza a gép és
eszköz szükségletet
Munkanorm{t sz{mol
Varrodai-befejező
munkafolyamatot szervez
Beérkező alapanyagokat és
kellékeket ellenőriz
Minőségellenőrzési utasít{st
hat{roz meg
Termék- és technológiai
folyamat ellenőrzést végez
Ellenőrző méréseket végez
Mérőeszközöket haszn{l

X
X

X
X
X

X
X
X

Gy{rt{si minőséget és
kisz{llít{st ellenőriz

SZAKMAI ISMERETEK
Varr{stechnológia és
{br{zol{s
Vasal{stechnológia
Hegesztés- és ragaszt{s
technológia
A műveleti sorrend tartalma
Cikktechnológia
Rajzoló programok
haszn{lata
Varrógépek, berendezések,
eszközök
Vasalógépek, berendezések,
eszközök

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gy{rt{sszervezés és a
szervezést befoly{soló
tényezők
Anyagmozgat{s
Szalagszervezési módok
Munkahelyszervezés
Munkanorma-készítés
Elemzési, gazdas{goss{gi
sz{mít{s
A dokument{ciók fajt{i,
módjai
A minőség-ellenőrzés
területei, módjai
Minőségir{nyít{ssal
kapcsolatos fogalmak
Könnyűipari
szabv{nyrendszerek
felépítése
Termék ellenőrzési
módszerek
Mérések és vizsg{latok
előír{sai
Minőségügyi rendszer
dokumentumai

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
Szakmai nyelv megértése és
haszn{lata
Idegen nyelvű géphaszn{lati
feliratok értelmezése,
megértése
Ruhaipari {br{k értelmezése,
készítése
Mennyiségérzék
Mérőműszerek haszn{lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

x

Szervezőkészség

x

Precizit{s

x
x

x

x
x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Tömör fogalmaz{s készsége
Ir{nyít{si készség

x
x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Rendszerező képesség

x

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

x

Problémaelemzés-, felt{r{s

x
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x

14. Ruhaipari gy{rt{stechnológia II. elmélet tant{rgy (elmélet)

236 óra / 178 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló megismerje az alapvető gy{rt{stechnológiai
feladatokat
Tudjon varr{s- és ragaszt{stechnológiai előír{sokat kidolgozni rajzban és ír{sban
Tudja megindokolni a hegesztéstechnológia alkalmaz{s{t bizonyos termékeknél
Képes legyen meghat{rozni egy termék műveleti sorrendjét, tudja előírni a
műveletekhez szükséges gépeket, berendezéseket
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1. Témakörök és elemeik
Technológiai alapoz{s
Varr{stechnológia és {br{zol{s
Vasal{stechnológia
Hegesztés- és ragaszt{s technológia
A műveleti sorrend tartalma, meghat{roz{sa, megad{sa ír{sban

60 óra / 40 óra

Terméktechnológia
176 óra / 138 óra
Különböző ruh{zati termékek elkészítésének technológiai sorrendje
Női blúz, szoknya, nadr{g, blézer, kab{t cikktechnológi{ja
Férfiing, nadr{g, zakó, mellény, stb. termék cikktechnológi{ja
Különböző ruhaipari termékek technológiai folyamatai
14.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
14.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő

14.4. A tant{rgy értékelésének módja
14.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

módszerek,

fejlesztését

tanulói

szolg{ló

15.

Ruhaipari gy{rt{sszervezés elmélet tant{rgy (elmélet)

100 óra / 96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló megismerje a különböző varrodai
szalagszervezési módokat, képes legyen munkahely-elrendezési előír{sokat készíteni
rajzban és ír{sban egyar{nt.
Tudjon a gy{rt{sszervezéssel kapcsolatos sz{mít{si feladatokat elvégezni, elemezni
(munkanorma készítés, gazdas{goss{gi sz{mít{sok)
Megismeri a különböző varrodai szalagszervezési módokat
Munkahely-elrendezési előír{sokat készít
Gy{rt{sszervezéssel kapcsolatos sz{mít{si feladatokat végez (munkanorma készítés,
gazdas{goss{gi sz{mít{sok)
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
15.1. Témakörök és elemeik
Varrodai gy{rt{sszervezés, minőségellenőrzés
Szalagszervezési módok
Varrodai munkahelyszervezés
Munkanorma-készítés
Elemzési, gazdas{goss{gi sz{mít{s

50 óra / 48 óra

Termelés tervezés és ellenőrzés
Gy{rt{sszervezés és a szervezést befoly{soló tényezők
Anyagmozgat{s
Szalagszervezési módok
Munkahelyszervezés
Munkanorma-készítés
Elemzési, gazdas{goss{gi sz{mít{s

50 óra / 48 óra

15.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
15.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő

15.4. A tant{rgy értékelésének módja
15.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

módszerek,

fejlesztését

tanulói

szolg{ló

16. Ruhaipari gép ismeret elmélet tant{rgy (elmélet)

64 óra / 64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló ismerje meg a gy{rt{selőkészítés, a
nyers{rurakt{r és a szab{szat eszközeit, gépeit, berendezéseit
Saj{títsa el a varrógépek, a vasaló- és ragasztóberendezések haszn{lat{t, ismerje meg
azok alkalmaz{si lehetőségeit
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
16.1. Témakörök és elemeik
A gy{rt{selőkészítés, nyers{ru rakt{r, szab{szat eszközei
32 óra / 32 óra
Rajzolóprogramok megismerése, haszn{lata
Nyers{rurakt{r gépei, berendezései (polcok, rakodólapok, sz{llít{s, tov{bbít{si
lehetőségek)
Terítő-és szab{szgépek
Jelölő és sz{mozó eszközök, gépek
Teríték és szabott alkatrészek tov{bbít{s{hoz szükséges
Varrógépek, varróautomat{k, hőmegmunk{ló berendezések
Varrógépek, berendezések, eszközök
Varróautomat{k
Vasalók, vasalóasztalok
Vasalógépek, vasalóprések, berendezések, eszközök

32 óra / 32 óra

16.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
16.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő

16.4. A tant{rgy értékelésének módja
16.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

módszerek,

fejlesztését

tanulói

szolg{ló

17.

Minőségbiztosít{s elmélet tant{rgy (elmélet)

100 óra / 96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A t{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanuló megismerje a minőség-ellenőrzés területeit,
módjait, legyen tiszt{ban a minőségir{nyít{ssal kapcsolatos fogalmakkal. Tudja
megkülönböztetni egym{stól a minőség-ellenőrzés és a minőségir{nyít{s fogalmait.
Ismerje meg a könnyűipari szabv{nyokat, azok felépítését. Tudjon minőségügyi
dokumentumokat készíteni (termékek ellenőrzési módszere, mérések és vizsg{latok
előír{sai)
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
17.1.

Témakörök és elemeik

Minőségbiztosít{s
A minőség-ellenőrzés területei, módjai
Minőségir{nyít{ssal kapcsolatos fogalmak
Könnyűipari szabv{nyrendszerek felépítése

50 óra / 48 óra

Minőségügyi dokumentumok
Termék ellenőrzési módszerek
Mérések és vizsg{latok előír{sai
Minőségügyi rendszer dokumentumai

50 óra / 48 óra

17.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
17.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő

17.4. A tant{rgy értékelésének módja
17.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

módszerek,

fejlesztését

tanulói

szolg{ló

