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1 A SZAKMA ALAPADATA I
1.1 Az ágazat megnevezése: Kreatív
1.2 A szakma megnevezése: Divatszabó
1.3 A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
1.4 A szakma szakmairányai: Férfiszabó; Női szabó
1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Kreatív ipari ágazati alapoktatás
1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Lakástextil-készítő, Textiltermék-összeállító

2 A KÉPZÉS SZERKEZET E ÉS TARTALMA
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző
intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv).
A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy
lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást.
Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét
mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.
A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű,
a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig
ajánlás.
A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TA RTALMA

3.1

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
18/18 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen
foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói
jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati,
mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.
3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy

18/18 óra

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
—
3.1.1.3
—

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.1.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Megfogalmazza
saját karriercéljait.
Szakképzési munkaviszonyt létesít.
Felismeri, megnevezi és leírja az
álláskeresés módszereit.

Ismeretek
Ismeri saját személyisége jellemvonásait, annak pozitívumait.
Ismeri a munkaszerződés tartalmi
és formai követelményeit.
Ismeri a formális és
informális álláskeresési technikákat.

Önállóság és felelősség mértéke

Teljesen önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Teljesen önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Önismerete alapján
törekszik céljai
reális megfogalmazására. Megjelenésében igényes, viselkedésében viszszafogott. Elkötelezett a szabályos
foglalkoztatás mellett. Törekszik a
saját munkabérét
érintő változások
nyomon követésére.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Internetes álláskeresési portálokon
információkat keres, rendszerez.

3.1.1.6

A tantárgy témakörei

3.1.1.6.1
Álláskeresés
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere)
ismerete
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága
3.1.1.6.2
Munkajogi alapismeretek
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka)
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka,
önkéntes munka
3.1.1.6.3
Munkaviszony létesítése
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő
A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei
A munkaszerződés módosítása
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Munkaidő és pihenőidő
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)
3.1.1.6.4
Munkanélküliség
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Az álláskeresési ellátások fajtái
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, utazásiköltség-támogatások)
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)
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3.2

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
62/62 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az
állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció.
3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy

62/62 óra

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan
és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.
Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a
munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni
és motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően,
nyelvi panelek és gyakori kifejezések segítségével.
Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett
kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő
szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni.
Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel
tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket.
A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak
keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint
a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a
munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.
3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott
idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.
3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
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3.2.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek,
képességek

Ismeretek

Internetes álláskereső oldalakon és
egyéb fórumokon
(újsághirdetések,
szaklapok, szakmai
kiadványok stb.)
álláshirdetéseket
keres. Az álláskereséshez használja a
kapcsolati tőkéjét.

Ismeri az álláskeresést segítő fórumokat, álláshirdetéseket tartalmazó forrásokat, állásokat
hirdető vagy álláskeresésben segítő
szervezeteket, munkaközvetítő ügynökségeket.

A tartalmi és formai
követelményeknek
megfelelő önéletrajzot fogalmaz.

Ismeri az önéletrajz
típusait, azok tartalmi és formai
követelményeit.

A tartalmi és formai
követelményeknek
megfelelő motivációs levelet ír, melyet a megpályázandó állás sajátosságaihoz igazít.

Ismeri a motivációs
levél tartalmi és
formai követelményeit, felépítését,
valamint tipikus
szófordulatait az
adott idegen nyelven.

Kitölti és a munkaadóhoz eljuttatja a
szükséges nyomtatványokat és dokumentumokat az
álláskeresés folyamatának figyelembevételével.

Ismeri az álláskeresés folyamatát.

Felkészül az állásinterjúra a megpályázni kívánt állásnak megfelelően, és
céljait szem előtt
tartva kommunikál
az interjú során.

Ismeri az állásinterjú menetét, tisztában van a lehetséges
kérdésekkel. Az
adott szituáció
megvalósításához
megfelelő szókincscsel és nyelvtani
tudással rendelkezik.

Önállóság és
felelősség mértéke

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan
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Törekszik kompetenciáinak reális
megfogalmazására,
erősségeinek hangsúlyozására idegen
nyelven. Nyitott
szakmai és személyes kompetenciáinak fejlesztésére.
Törekszik receptív
és produktív készségeit idegen nyelven fejleszteni (olvasott és hallott
szöveg értése, íráskészség, valamint
beszédprodukció).
Szakmája iránt
elkötelezett. Megjelenése visszafogott,
helyzethez illő.
Viselkedésében
törekszik az adott
helyzetnek megfelelni.

Általános
és szakmához
kötődő digitális
kompetenciák
Hatékonyan tudja
álláskereséshez
használni az internetes böngészőket
és álláskereső portálokat, és ezek segítségével képes
szakmájának, végzettségének, képességeinek megfelelően álláshirdetéseket
kiválasztani.
Ki tud tölteni önéletrajzsablonokat,
pl. Europass CVsablon, vagy szövegszerkesztő program segítségével
létre tud hozni az
adott önéletrajztípusoknak megfelelő
dokumentumot.
Szövegszerkesztő
program segítségével meg tud írni egy
önéletrajzot, figyelembe véve a formai
szabályokat.
Digitális formanyomtatványok
kitöltése, szövegek
formai követelményeknek megfelelő
létrehozása, emailek küldése és
fogadása, csatolmányok letöltése és
hozzáadása.

A megpályázni
kívánt állással kapcsolatban képes az
internetről információt szerezni.

Az állásinterjún, az
állásinterjúra érkezéskor vagy a kapcsolódó telefonbeszélgetések során
csevegést (small
talk) kezdeményez,
a társalgást fenntartja és befejezi. A
kérdésekre megfelelő válaszokat ad.

3.2.1.6

Tisztában van a
legáltalánosabb
csevegési témák
szókincsével, amelyek az interjú során, az interjút
megelőző és esetlegesen követő telefonbeszélgetés
során vagy az állásinterjúra megérkezéskor felmerülhetnek.

Teljesen önállóan

A tantárgy témakörei

3.2.1.6.1
Az álláskeresés lépései, álláshirdetések
A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok,
szakmai gyakorlat stb.).
Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az
egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.
Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség).
3.2.1.6.2
Önéletrajz és motivációs levél
A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.
Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú
kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy
tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez
igazítani levelének tartalmát.
3.2.1.6.3
„Small talk” – általános társalgás
A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti
a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos
csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában
és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek
legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez
passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás,
épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi,
szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a
beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.
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3.2.1.6.4
Állásinterjú
A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával
hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra,
hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.
A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket.
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3.3

Ágazati alapozó megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
558/558 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A tanulási terület olyan tudást biztosít a tanulóknak, amely megalapozza a kreatív tárgyalkotási folyamatokat. A tanulók megismerik a vizuális ábrázolás területeit, a képi dokumentálás
lehetőségeit. Áttekintik a kreativitást inspiráló művészettörténet fő korszakait. Megismerik az
alkotói munka alapanyagait, a tárgyalkotás folyamatait, technikáit. A tárgyalkotás során megtanulják szakszerűen és biztonságosan használni a kézi szerszámokat és a szakmai munkát
segítő gépeket, berendezéseket. Megismerik a szakszerű alapminta- és dokumentációkészítés
lépéseit. Munkájuk során alkalmazzák a tanulók az irodai szoftvereket és a digitális képalkotó
programokat. Az alapozó képzés után a tanuló képes lesz – kreatív ipari szakember vezetésével – a tárgyalkotásra, a technológiai folyamatok dokumentáció utáni követésére. Részben
önálló munkát végez.
3.3.1 Ábrázolási gyakorlat tantárgy

108/108 óra

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanulók ismerjék a különböző ábrázolási módokat, képesek legyenek a rajzeszközöket sokoldalúan használni, jól érthető, valósághű, lendületes rajzokat, vázlatokat készíteni. Rendelkezzenek a szakmához szükséges rajzi kommunikáció képességével. Kialakuljon náluk a
megfigyelés vagy minta utáni szabadkézi rajzolás képessége, fejlődjön a szemmértékük,
arányérzékük és döntési képességük. Ismerjék meg a gazdag szín és formavilágot, és annak az
ágazatban való alkalmazási lehetőségeit. Fejlesszék a harmónia iránti igényüket és az esztétikai szemléletüket. Legyenek képesek egyszerűbb műszaki ábrák, szerkesztett vagy metszeti
ábrázolások értelmezésére.
3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Képzőművész, mérnök
3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematikai mérések, arányok, eszközhasználat, fizikai jelenségek, ábrázoló geometriai
ismeretek, szabályok
3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely,
üzem stb.) kell lebonyolítani.
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3.3.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Képet komponál a
képalkotási szabályok alkalmazásával.

Perspektivikus
ábrázolási gyakorlatokat végez.

Vázlatot, képet
alkot térbeli formák,
beállított látvány
alapján.

Ismeretek
Ismeri a képkomponálási fő szempontokat, a kép
elhelyezését, méretét, arányait, fő
irányait egy adott
méretű rajzfelületen.
Ismeri a perspektívaszerkesztés szabályait, el tudja
helyezni a fókuszpontokat, a horizontokat, meg tudja
fogalmazni a rövidüléseket.
Ismeri a beállított
tárgyak ábrázolása
során a tárgyak
arányait, térbeli
elrendezését, formai
megfogalmazását,
fény-árnyék ábrázolását, tónusozását.

Alkalmazza a színtani ismereteket a
különböző képalkotási gyakorlatok
során.

Ismeri a színtelítettség, a színkeverés, a
kiegészítő színek
fogalmát, a hideg és
meleg színek jelentését, a képalkotási
szabályokat.

Szabályos és csonkolt formákról vetületi rajzot készít,
szerkeszt.

Ismeri a műszaki
rajz készítésének
alapfogalmait, vonaltípusait, vonalvastagságait, szabályos eszközhasználati módjait, ismeri
a vetületi ábrázolás
szabályait, vetítési
irányait, a vetületek
elnevezéseit.

Önállóság és felelősség mértéke

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Törekszik a képalkotási szabályok
helyes alkalmazására, használja a mérőpálcát az arányok
megállapításához,
az irányok könynyebb felvételéhez.

A számítógép segítségével megismeri
az internetes felületeken megtalálható
demonstrációs tartalmakat.

Fejlődik az arányérzéke, a szemmértéke, a látásmódja.
Különböző puhaságú ceruzákat használ, a képalkotás
során törekszik a
tónusértékek közötti
különbségek kifejezésére.
Különböző festékeket használ, tapasztalati tudást szerez a
színárnyalatok kikeverésében, a
különböző festési
technikák elsajátításában.
Fejlődik vizuális
önkifejezési készsége.

Instrukció alapján
részben önállóan
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Műszaki rajz készítése során törekszik
a szabályok betartására, a helyes eszközhasználatra és a
tiszta munkavégzésre, esztétikus ábrakészítésre.

Internetes gyűjtés
segítségével jó
példákat ismer meg
nagy mesterek
munkáiból, iránymutatásaiból.
A képkomponálás
segítésére fényképezőgépet, fényképező eszközöket
használ, képkivágásokat szerkeszt.
Képszerkesztő
programok segítségével ellenőrizheti
színkeverési munkáját, kísérletezhet
színtani ismereteivel, mélyítheti tudását.

Számítógép segítségével megismeri az
internetes felületeken található demonstrációs tartalmakat.

Alkalmazza az
axonometrikus
képszerkesztési
szabályokat, többféle koordinátarendszerben is tud
képet alkotni.
Manuálisan, esetleg
rajzprogram segítségével perspektivikus képet szerkeszt,
alkalmazza a megtanult ismereteket.

3.3.1.6

Fejlődik a szabálykövető készsége.

Ismeri az axonometrikus koordináta-rendszereket, az
elfogadott rövidüléseket, az egyértelmű
ábrázolás vonalvastagságait, vonaltípusait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a horizontvonal, a fókuszpontok felvételének
lehetőségeit, a képszerkesztés szabályait, eszközeit.

Teljesen önállóan

Fejlődik munkavégző képessége, egyre
minőségibb, precízebb munkát ad ki a
kezéből.
Képszerkesztő
programok megismerésével nyitottá
válik a számítógép,
szakterületen történő alkalmazására.

Számítógép segítségével megismeri az
internetes felületeken található demonstrációs tartalmakat, illetve vektorgrafikus képalkotó programok segítségével képszerkesztéseket végezhet.
Vektorgrafikus
képalkotó programok használata

A tantárgy témakörei

3.3.1.6.1
Szabadkézi ábrázolás
A képkomponálási szabályok megismerése és alkalmazása
A perspektivikus ábrázolási módok megismerése, az ismeretek alkalmazása a képalkotás
során
Térbeli formák síkbeli ábrázolása, az arányok, az elhelyezkedések, a formák megtartásával
Látvány utáni képalkotás, a fény-árnyék jelenségek megfogalmazásával, megszerkesztésével, a tónuskülönbségek érvényesítésével
3.3.1.6.2
Színek és formák kialakítása, hatása, összehangolása
A színtani ismeretek elsajátítása (alapszínek, színkeverések, a színek csoportosítása, a színek jelentése, kifejezőereje)
Színkompozíciós feladatok, gyakorlatok elkészítése különböző eszközök használatával
A színtani ismeretek alkalmazása, vázlatok, látvány utáni ábrázolások készítése során
3.3.1.6.3
Műszaki ábrázolás
A vetületi rajzkészítés szabályainak megismerése és alkalmazása
Az axonometrikus ábrázolási módok, szabályok megismerése és alkalmazása
Szerkesztett perspektivikus képek készítése
3.3.2 Kreatív műhely tantárgy

324/324 óra

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy témakörein keresztül a tanulók komplex gondolkodáskészségének kialakítása és a
megtanult ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.
A tanulók ismerjék meg az ágazatban használatos alap-, kellék- és segédanyagokat. Legyenek
képesek az adott termék elkészítéséhez szükséges alap-, kellék- és segédanyagok szakszerű
kiválasztására. Ismerjék a felhasznált anyagok, segédanyagok és kellékek környezetre gyakorolt hatását, természeti, esztétika értékeit, az újrahasznosítás lehetőségeit, a belőlük készített
termékek értékeit.
A tanulók ismerjék a mérés fogalmát, az SI-mértékrendszert, a mérési pontosság és a mérési
hibák fogalmát, a hosszúság és a tömeg mérését, mérőeszközeit. Legyenek képesek az ágazat
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területén tárgyak, termékek méréséhez szükséges mérőeszközöket használni, terület-, kerület-,
térfogatszámítást végezni, mért és számított értékeket értelmezni, mértékegységeket és azok
átváltásait használni. Legyenek képesek adott feladathoz önállóan alkatrészjegyzéket, anyagnorma-számítást készíteni. Tudják megbecsülni a mérési és számítási adatokat.
A tanulók ismerjék meg az ágazatban használatos termékeket, alapformákat, alapmintákat,
műveleteket, műveleti sorrendet, az alkalmazott kéziszerszámok, gépek megnevezését, használatukat, karbantartásukat. A szerszámok használata során fejlődjenek a tanulók műszaki
ismeretei, tárgyalkotó képességei, alakuljon ki az ágazati szakmák műveléséhez szükséges
pontosság, felelősség szemlélete. Legyenek képesek adott feladathoz megállapítani a műveleti
sorrendet, kiválasztani a szükséges szerszámokat, gépeket, eszközöket, azokkal szakszerű,
pontos, precíz műveleteket végezni, elkészíteni a terméket a minőségi és esztétikai elvárások
figyelembevételével.
3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Könnyűipari mérnök, iparművész, szakoktató
3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematikai számítások, kémiai jellemzők-tulajdonságok, informatikai szöveg- és táblázatszerkesztés, ábrázolási ismeretek, munkahelyi egészség és biztonság, digitális szakmai
tartalmak
3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely,
üzem stb.) kell lebonyolítani.
3.3.2.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Ismeretek

Tárgykészítéshez
kiválasztja és előkészíti az ágazatra
jellemző különféle
alapanyagokat,
hozzájuk segéd- és
kellékanyagokat
rendel.

Ismeri és felsorolja
az ágazatban jellemzően használt
alap-, segéd- és
kellékanyagok fajtáit, sajátos tulajdonságait, felhasználásuk módjait.

Kiszámolja az alap, segéd- és kellékanyagok normaszükségletét, alkalmazza a különböző
mértékegységátváltásokat.

Ismeri az anyagmennyiség számításának módszereit és
az SImértékegységek
átváltását, összefüggéseiben érti és
ismeri az anyagnorma-táblázatokat.

Önállóság és felelősség mértéke

Instrukció alapján
részben önállóan

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik az alapés
segédanyagok
szakszerű és gazdaságos felhasználására.
Nyitott új anyagok
megismerésére,
felhasználására és
az új technikai
megoldások alkalmazásra.

Teljesen önállóan
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Törekszik a pontos,
precíz számításokra
és
mérőeszközhasználatra, a mérési pontosságra.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák
Tanulást segítő
internetes információgyűjtést folytat
az ágazatban használatos anyagfajtákról és jellemzőikről,
azokat táblázatba
rendezi, prezentációs technikákat alkalmaz.
A
számológépet
magabiztosan
és
hibátlanul használja,
táblázatkezelő
programban rendszerezi a számított
eredményeket.

Szakszerűen használja a mérőeszközöket.

Alkalmazói szinten
ismeri az alap-,
segéd- és kellékanyagok méréséhez
szükséges mérőeszközöket, azok használatát.

Teljesen önállóan

Törekszik eszközeit
munkára alkalmas
állapotban tartani.

Kiválasztja, munkára előkészíti, rendeltetésszerűen használja és karbantartja
az ágazatra jellemző
alapvető szerszámokat.

Alkalmazói szinten
ismeri az ágazatban
használatos szerszámok fajtáit,
felhasználásuk és
karbantartásuk
módját.

Teljesen önállóan

Kezeli az ágazatban
jellemző gépeket,
berendezéseket.

Ismeri az ágazatban
használatos gépek,
berendezések fajtáit, jellemzőit, használatukat és karbantartásuk módját.

Irányítással

Alapmintákat és
formákat használ.

Előkészíti a munkaterületet a munkavédelmi előírások
alkalmazásával,
betartásával.

Meghatározza a
munkafolyamat
műveleti sorrendjét,
elő- és utómunkálatokat végez.

Adott munkafolyamathoz technológiai, műszaki dokumentációt használ.

Ismeri az ágazatban
használatos gyártmányok, termékek,
alapminták és formák fajtáit, jellemzőit.
Ismeri a tevékenységre vonatkozó
munka-, baleset-,
egészség- és környezetvédelmi előírásokat, a hulladékkezelés módszereit.
Ismeri a gyártási
folyamat alap-,
kiegészítő és egyéb
műveleteit, a különböző kézi, gépi
gyártási technikákat, technológiákat
és eljárásokat.
Ismeri a gyártási
eljárások technológiai, műszaki dokumentumainak
fajtáit, azok hagyományos és digitális
elérési és tárolási
módjait.

Fejlődik a számolási, mérési és mérőeszköz-használati
készsége.

Törekszik a szakmai
kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Értékként tekint a
meglévő minták és
formák alkalmazására, és motivált
azok kreatív felhasználásában.
Munkavégzésében
minőségorientált,
önkritikus.

Instrukció alapján
részben önállóan

Teljesen önállóan

Irányítással

Instrukció alapján
részben önállóan
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Elkötelezett munkakörnyezete iránt,
tisztaságot, rendet
tart.
Önmagára nézve,
munkájában kötelező érvényűnek
tekinti a felelősségteljes, szakszerű és
minőségi egyéni
munkavégzést.
A páros vagy csoportos feladatokban
törekszik az
együttműködésre.
Fogékony és nyitott
a terméktervezés
vagy -gyártás folyamatainak támogatására szolgáló
digitális eszközök,
programok megismerésére, technológiai és műszaki
dokumentációk
terveinek elkészítésében való alkalma-

Excel táblázatkezelő programban
gyűjti, rendszerezi
és tárolja a mért
eredményeket.
Önállóan vagy
csoportos tevékenység keretében gyűjtőmunkát végez az
interneten a kéziszerszámok, eszközök áttekintése
céljából.
Önállóan vagy
csoportos tevékenység keretében gyűjtőmunkát végez az
interneten a gépek,
berendezések áttekintése érdekében.
Önállóan vagy
csoportos munkában digitális prezentációt készít.
Önállóan vagy
csoportos munkában tanulást segítő
internetes információgyűjtést folytat
munkavédelmi és
környezetvédelmi
témában.
Önállóan vagy
csoportos munkában tanulást segítő
internetes információkat gyűjt és
rendszerez.
Dokumentációs
adatbázisban keres,
onnan
anyagokat
letölt.
Egyszerű dokumentációkat
szövegszerkesztő,
táblázatkezelő felhasználói program segítségével készít.

Adott munkafolyamatról a technológia leírásával, képek, vázlatok hozzáadásával műszaki
dokumentációt
készít.

3.3.2.6

Ismeri a gyártási
folyamatok technológiai megfogalmazását, képi ábrázolásmódját, hagyományos és digitális
elkészítésének lehetőségeit.

zására.
Instrukció alapján
részben önállóan

Szövegszerkesztő,
táblázatkezelő programok ismerete és
használata

A tantárgy témakörei

3.3.2.6.1
Az ágazatban használatos alapanyagok, segédanyagok és kellékanyagok
ismerete, kiválasztása
Az alapanyagok fajtái, tulajdonságaik és felhasználásuk
A segéd- és kellékanyagok fajtái, egyéb anyagok, tulajdonságaik és felhasználásuk
Anyagvizsgálatok
Alap-, kellék- és segédanyagok mérése és mérőeszközei
Az alap-, kellék- és segédanyagok előkészítésének főbb műveletei
Szakmai számítások, az anyagnorma-számítás gyakorlata
Innovatív anyagok, alapanyagok a kreatíviparban
3.3.2.6.2
Az ágazatban alkalmazott kéziszerszámok, gépek, berendezések megismerése, használata
A szerszámok fajtái és jellemzőik
Szerszámok használata és karbantartása
A gépek, berendezések fajtái és jellemzőik
Gépek, berendezések használata és karbantartása
Gépek, berendezések alkalmazása a gyártási folyamatokban, a munkaterület előkészítése, a
munkafolyamat megismerése a munkavédelmi előírások alkalmazásával, betartásával
Különböző kézi-, gépi gyártási technikák, technológiák, eljárások megismerése, alkalmazása, gyakorlása
3.3.2.6.3
Az ágazatban előforduló gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták
Gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták fajtái és jellemzői
Gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták rendszerezése
Gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták kiválasztása, alkalmazása
3.3.2.6.4
Az ágazatban előforduló munkafolyamatok megismerése, gyakorlása
Az alapműveletek, munkafolyamatok megismerése, gyakorlása, a műveleti sorrend elsajátítása, alkalmazása
A gyártási folyamat kiegészítő és egyéb műveleteinek, elő- és utómunkálatainak megismerése, gyakorlása
Az ismeretek komplex alkalmazása a gyakorlatban
3.3.2.6.5
Az ágazatban használt műszaki ismeretek, dokumentációk felhasználása
Technológiai- vagy munkadokumentációk fajtái
Technológiai- vagy munkadokumentációk értelmezése, felhasználása
Dokumentációk rendszerezése, keresése, kiválasztása és tárolása
A dokumentáció bemutatható formában történő vizuális megjelenítése
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3.3.3 Művészettörténeti alapismeretek tantárgy

72/72 óra

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanulók ismerjék a művészettörténet nagy stíluskorszakainak, irányzatainak egyedi jellemzőit. Legyenek tisztában az építészet, szobrászat, festészet, grafika és iparművészet műfaji
sajátosságaival. Legyenek képesek felismerni egy-egy stíluskorszak vagy jelentős alkotó stílusjegyeit, anyaghasználatát és technikai megoldásait. Ismerjék a különböző kultúrák és művészeti alkotások társadalmi hátterét. Ismerjék az adott korok, korszakok, stílusirányzatok
kiemelkedő alkotóit. Legyenek képesek felismerni a művészettörténet jelentős alkotásait.
Alakuljon ki a kreatívszakmai elvárásoknak megfelelő igényességük, stílusérzékenységük,
kultúrához való pozitív viszonyulásuk. Rendelkezzenek kellő rálátással a szakmai munkájukra. Legyenek képesek az ágazati szakmai munkájuk során felhasználni a megszerzett tárgyi és
stiláris ismereteket.
3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Művészettörténész, képzőművész, iparművész, rajz és vizuális kultúra tanár
3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A művészettörténet tantárgy tartalma kapcsolódik a közismereti kompetenciacsoport tartalmához (magyar irodalom, társadalomismeret) valamint a szakmatörténet tantárgy tartalmához. Az itt elsajátítható ismeretek együttesen biztosítják a művészetelméleti és
szakmaelméleti alapismereteket.
3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.3.3.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeretek

Bemutatja a művészettörténet nagy
stíluskorszakait,
irányzatait.

Ismeri a különböző
kultúrákat, azok
építészeti, szobrászati, festészeti,
iparművészeti alkotásait, társadalmi
hátterét.

Teljesen önállóan

Megnevezi és rendszerezi a művészettörténet egyes korszakainak kiemelkedő alkotóit, műalkotásait.

Felismeri egy-egy
stíluskorszak vagy
jelentős alkotó
stílusjegyeit,
anyaghasználatát és
technikai megoldásait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Felfedezi a művészettörténet korszakait és művészeti
meg-nyilvánulásait.
Korok és műalkotások elemzésével
kialakul
elemző,
értékelő, viszonyító,
rendszerező
gondolkodásmódja.
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Fejlődik az európai,
nemzeti és keresztény azonosságtudat.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák
Önálló tanulást
segítő táblázatot
szerkeszt, melyben
rendszerezi a művészet fejlődésének
történetéhez szükséges alapvető információkat.
Kutatómunkát végez az interneten.
Tanári segítséggel
megbízható forrásokat fedez fel (pl.:
múzeumi honlapok). Információkat
gyűjt, tárol, rendszerez.

Feltárja a képzőművészet és az iparművészet sajátos
jellemzőit, rendszerezi az egyes területekhez tartozó művészeti ágakat.

Azonosítja az alkalmazott és autonóm művészet céljait. Megnevezi a
képzőművészeti és
tárgyalkotó technikákat, anyagokat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ízlésítéleteit egyéniségének megfelelően, szakmai kifejezéseket alkalmazva
fogalmazza meg.

Érti a műalkotások
mélyebb tartalmát,
jelentését, esztétikai
üzenetét.

Teljesen önállóan

Az adott művészettörténeti témát számítógépes ismeretei
segítségével feldolgozza, majd kiselőadás formájában
bemutatja.

Ismeri és alkalmazza a digitális prezentációkészítés
lehetőségeit. Modellként alkalmazza
a tan-órákon megismert prezentációs
lehetőségeket.

Szakmai műhelymunkája során –
saját művésziesztétikai igényességéhez mérten –
kreatívan integrálja
művészettörténeti
ismereteit.

Ágazati szakmai
munkája során
felhasználja megszerzett tárgyi és
stiláris ismereteit.

3.3.3.6

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Kritikai attitűddel
egyénileg
vagy
csoportosan kutatómunkát végez.
Kialakul a képzőművészeti és tárgyalkotó
szakmák
tisztelete, megbecsülése.
Esztétikai élményének mélysége tükröződik érzelmeiben.
Fejlődik a szemléletes
megismerés
képessége, a szóbeli
kommunikáció.
Belső képekben,
vizuális-művészetiesztétikai képzetekben gondolkodik.

Önállóan vagy
csoportos munkában gyűjtő-munkát
végez az interneten.
Nemzetközi és
hazai példákat keres, információkat
gyűjt, tárol, rendszerez.
Kutatómunkát végez az interneten,
saját fogalomtárat
alakít ki önálló
ízlésítéleteinek
megfogalmazásához.
Önállóan, vagy
csoportos munkában digitális prezentációt készít.

Ötletgyűjtemények
felkeresésével,
célirányos kutatóés gyűjtőmunkával
bontakoztatja ki
saját kreativitását.

A tantárgy témakörei

3.3.3.6.1
Művészettörténet a kezdetektől az ókorig
Az őskori és ókori kultúrák jellemzői / Az ókori egyiptomi, mezopotámiai, krétai-mükénéi,
görög, etruszk, római művészet öröksége, technikai újításai, anyaghasználata és stílusjegyei
3.3.3.6.2
A középkor művészettörténetének nagy korszakai (román, gótika)
Az ókeresztény művészet
Bizánci művészet
Iszlám művészet
A népvándorlás kora és a karoling művészet
Román kori művészet
Gótikus művészet
3.3.3.6.3
Az újkor művészettörténetének nagy korszakai (reneszánsz, barokk, rokokó stílus)
Reneszánsz művészet
Barokk-rokokó stílus
Az egymást követő korszakok meghatározó társadalmi, vallási háttere, jellemző építészeti
és művészeti törekvései
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3.3.3.6.4
A 18–19. század művészeti irányzatai (klasszicizmus, romantika, realizmus)
Klasszicizmus
Romantika
Biedermeier
Realizmus
Historizmus
Eklektika
Akadémizmus
A felvilágosodás eszmei háttere, a felgyorsuló stílusváltások, jelentős városépítészeti, festői és szobrászati alkotások
3.3.3.6.5
A 19–20. század fordulójának európai és magyar építészete, iparművészete
Új festészeti irányzatok (naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, posztimpresszionizmus)
Az európai és magyar építészet és iparművészet meghatározó emlékei
3.3.3.6.6
20. század – a modern művészet törekvései (a klasszikus avantgárdtól a
posztmodernig)
Párhuzamosan élő stílusirányzatok a klasszikus avantgárdtól (expresszionizmus,
fauvizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus) a posztmodernig
A világháborúk hatása az európai és magyar művészetre – festészet, szobrászat, építészet
3.3.4 Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18/18 óra

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanulók ismerjék meg az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés és munkakörnyezet feltételeit. Alakuljon ki bennük a szakmák műveléséhez szükséges munkabiztonság-, munkaegészség- és környezettudatos szemlélet. Általánosan készüljenek fel a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátítására és alkalmazására.
3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Munkavédelmi végzettséggel rendelkező tanár, szakember
3.3.4.3
—

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
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3.3.4.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Tudatosítja a munkahelyi egészség és
biztonság jelentőségét.
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos
munkavédelmi
követelményeket.
Betartja a tűzveszélyes anyagok tárolására, kezelésére
vonatkozó előírásokat.
Rendszerezetten
gyűjti a hulladékot.

Ismeretek

A munkahelyek
kialakításának alapvető szabályai

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan

Tűzmegelőzés,
tűzvédelmi tiltások,
előírások

Teljesen önállóan

Környezetvédelmi
előírások, hulladékhasznosítás

Instrukció alapján
részben önállóan

A munkavédelmi
szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi
feladatok ellátásában.

3.3.4.6

Önállóság és felelősség mértéke

Nyitott az új ismeretekre
Szabálykövető
Pontos, elkötelezett

Internetes felületen
információt gyűjt.

Irányítással

A tantárgy témakörei

3.3.4.6.1
Balesetvédelem, munkabiztonság, munkaegészség, műhelyrend
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
A munkavégzés személyi feltételei
Egészségi és szakmai alkalmasság; munkaképes állapot
Munkabaleset, üzemi baleset
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
Munkaeszközök, gépek, berendezések veszélyessége, üzemeltetésük, használatuk feltételei
Kezelőelemek, védőberendezések, ergonómiai követelmények
3.3.4.6.2
Veszélyes anyagok kezelése
Környezetre veszélyes anyagok, vegyi anyagok veszélyre figyelmeztető jelképei (R és S
mondatok, számok)
Biológiai veszélyforrások
Veszélyes anyagok tárolása, szállítása; a témakör részletes kifejtése
3.3.4.6.3
Környezet- és tűzvédelem, újrahasznosítás
Környezeti ártalmak
A környezetvédelem eszközei
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Tűzvédelmi tiltások (a dohányzás tilalma, nyílt láng használatának tilalma, a torlasztás tilalma)
Tűzmegelőzés, gépek tűzvédelmi előírásai
Tűzriadó terv
Tűzoltási módok, tűzoltó eszközök
Hulladékok gyűjtése, újrahasznosítása
3.3.5 Digitális szakmai ismeretek tantárgy

36/36 óra

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanulók ismerjék a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő program, az internet használatának
lehetőségét, alapjait. Legyenek képesek önállóan egyszerű szöveg írására, formázására, képek
beillesztésére, leírások, dokumentációk szerkesztésére. Táblázatkezelő programban táblák
használatával legyenek képesek alkatrészjegyzék, mérettáblázat, megrendelők, árajánlatok,
anyagnorma-táblázatok elkészítésre. Internetes felületen tudjanak szakmai információkat
gyűjteni eszközökről, az ágazatban használatos anyagokról, termékekről. Tudják kezelni a
prezentációkészítő programot, platformot.
3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Informatikus, informatikatanár, szaktanár
3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatikai alapok
3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.3.5.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Dokumentumot
megnyit, ment,
nyomtat.

Eszközök biztonságos használata.

Teljesen önállóan

Szövegszerkesztő
szoftverrel
dokumentumot formáz.

Szövegszerkesztő
program felhasználási lehetőségei

Teljesen önállóan

Táblázatkezelő
szoftverrel anyagjegyzéket készít.

Táblázatkezelő
program alkalmazási lehetőségei

Teljesen önállóan

Információt keres
az interneten, kiválasztja és feldolgozza.

Biztonságos internethasználat

Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Fogékony az újra
Tudatos, együttműködő

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák
Digitális eszközök
bekapcsolása, alapfunkciók beállítása,
módosítása

Biztonságos jelszavak választása,
eszközök, szoftverek használata
Elektronikus forráskeresés és forráskezelés a prezentációhoz Kezeli a prezentációra használt
programot, platformot.

Prezentációt készít
és bemutatja, előadja.

3.3.5.6

Verbális és nonverbális kommunikáció

Instrukció alapján
részben önállóan

A tantárgy témakörei

3.3.5.6.1
Szövegszerkesztő program használata
Szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása
Szövegformázás, tabulátorhasználat, kiemelés, felsorolás
Táblázatkészítés, szegély, mintázat
Szövegigazítás, képbeillesztés, másolás, áthelyezés
Élőfej, élőláb használata
3.3.5.6.2
Táblázatkezelő program használata
Táblázatkezelővel való adatbevitel megalapozása
Munkalap, adatbevitel, formázás, igazítás
Képletek, függvények, számítások
Nyomtatási beállítások
Szám- és dátumformátumok
Diagramok
Rendezés, szűrés
3.3.5.6.3
Internethasználat
Digitális kapcsolattartás (e-mail létrehozása, levelezés, mellékletek csatolása, postafiók
használata, chat, fórum, levelező lista)
Információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata
Nyílt és zárt forráskódú rendszerek
3.3.5.6.4
Műszaki dokumentáció
Alkatrészjegyzék- és anyagnormaszükséglet-táblázat készítése
Műveleti sorrend- és munkafolyamat-leírás készítése
Technológialeírásba képek, rajzok beillesztése
Prezentáció készítése prezentációkészítő program használatával

30/80. oldal

3.4

Textiltermékek összeállítása megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
216/216 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A tanulási terület fő célja, hogy megismertesse a tanulókkal az egyszerűbb textiltermékek
készítésének folyamatát. A terület egyik tantárgya a textiltermékek konfekcióipari szabásminta-készítésével foglalkozik, a gyártástechnológia és rendelkezésre álló gépek, berendezések
ismeretét tartalmazó másik tantárgyhoz szorosan kapcsolódva.
3.4.1 Textiltermékek szabásminta-készítése tantárgy

72/72 óra

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy megismertesse az alapvető textiltermékek kicsinyített és méretarányos konfekcióipari szabásminta-készítésének szabályait, módszereit.
3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.4.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Szakszerűen használja a szabásmintakészítéshez szükséges eszközöket.
Tanulmányozza a
mérettáblázatokat,
méretnagyságokat,
meghatározza a
szerkesztési méreteket.
Alapszerkesztést
készít kicsinyített
méretben.

Ismeretek
Ismeri a szabásminta-készítéshez szükséges eszközöket.
Ismeri a mérettáblázatokat, a szerkesztéshez szükséges
méreteket és segédméretek kiszámítását.
Ismeri az alapvető,
egyszerűbb textiltermék készítéséhez
szükséges alapszerkesztéseket.

Önállóság és felelősség mértéke

Teljesen önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Irányítással
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Munkakörnyezetében tisztaságot,
rendet tart.
Törekszik a szakmai kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Pontos, precíz,
tiszta szerkesztési
rajzot készít kicsinyített méretben.
Füzetében a munká-

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Konfekcióipari
szabásmintát készít
kicsinyített méretben.

Konfekcióipari
szabásmintát készít
méretarányosan
divatlapból vagy
alapmintából.

Tanulmányozza és
használja a divatlapokat.
Dokumentációba
gyűjti az elkészített
szabásmintákat.

3.4.1.6

Meghatározza a
szabásminta készítéséhez szükséges
varrás-, hajtásszélesség mértékét a
modell, alapanyag
és géppark ismeretében. Ismeri a
készítés folyamatának lépéseit.
Meghatározza a
szabásminta készítéséhez szükséges
varrás-, hajtásszélesség mértékét a
modell, alapanyag
és géppark ismeretében. Ismeri a
készítés folyamatának lépéseit.
Ismeri a divatlapok
fajtáit és tartalmát,
jelzéseit. Használja
a mellékleteit a
szabásmintakészítéshez.
Ismeri a dokumentációkészítéshez
szükséges tartalmat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

it esztétikusan,
igényesen készíti.
Pontosan, eszközök
segítségével másol.
Precízen, pontosan
mér.
Szakszerűen kivágja
a szabásminta körvonalát.
Értelemszerűen
jelöli a szabásmintákon alkalmazott
szükséges információkat, jeleket.
Rutinosan megtalálja a divatlapból
választott modell
szabásmintáit és
felhasználja a hozzá
kapcsolódó tartalmakat.
Alkalmazza a jelöléseket.
Az elkészített szabásmintáit gondosan dossziéba rendezi.

A tantárgy témakörei

3.4.1.6.1
Alkalmazott műszaki ismeretek
A témakör az alapvető egyszerűbb textiltermékek szabásminta-készítéséhez szükséges eszközöket, szabályokat, fogalmakat ismerteti. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A szabásminta-készítés eszközei
‒ A konfekcióipari szabásminta fogalma, készítése
‒ A szabásmintákon alkalmazott jelölések, jelzések
‒ Mérettáblázatok, méretszabványok tartalma, méretnagyságok jelölése
3.4.1.6.2
Alapszerkesztés és szabásminta-készítés
A témakör az alapvető textiltermékek alapszerkesztésével és az abból készülő konfekcióipari szabásminta készítésével foglalkozik kicsinyített méretben. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Méretek a szoknya szerkesztéséhez
‒ Testméret, testalkat és szerkesztési rajz kapcsolata
‒ Egyenes vonalú szoknya alapvonalainak megnevezése
‒ Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése
‒ Övpánt szerkesztése
‒ Egyenes vonalú szoknya konfekcióipari szabásmintájának készítése
‒ Méretek a nadrág szerkesztéséhez
‒
‒ Nadrág alapszerkesztése
‒ Övpánt szerkesztése
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Nadrág konfekcióipari szabásmintájának készítése
Méretek, kényelmi bőségtöbbletek a blúz alapszerkesztéséhez
Blúz alapszerkesztése
Blúzujj alapszerkesztése
Ingblúz szabásmintájának készítése
Inggallér szerkesztése, szabásminta készítése
Kézelő szerkesztése, szabásminta készítése

3.4.1.6.3
Szabásminta-készítés divatlapból
A témakör az egyszerűbb textiltermékek divatlapmellékletből történő másolásával, méretarányos konfekcióipari szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat
dolgozza fel:
‒ Divatlapok fajtái, tartalmának értelmezése, használatának ismertetése
‒ Szabadon választott egyszerűbb szoknyamodell szabásminta-készítése
‒ Szabadon választott egyszerűbb nadrágmodell szabásminta-készítése
‒ Szabadon választott egyszerűbb női blúzmodell szabásminta-készítése
3.4.2 Textiltermékek gyártástechnológiája tantárgy

36/36 óra

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja a varrástechnológiai alapismeretek elsajátítása, a varrástechnológiai alapfogalmak megismerése, a ruhaipari termékeken használatos alkatrész-technológiák rajzi ábrázolása, műszaki leírások értelmezése, vasalás- és ragasztástechnológia megismerése
3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: mértékegységek
Szakmai tartalom: gyártmány-, modell- és alkatrészrajzok értelmezése, ruhaipari gépek
ismerete, fő- és kellékanyagok fajtái
3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.4.2.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeretek

Értelmezi a modell-,
gyártmány-, részletés alkatrészrajzokat.

Ismeri a modell- és
gyártmányrajz készítésének követelményeit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Megállapítja a felfektetési rajzból az
alapanyag felületi
struktúráját.

Felismeri a felfektetési módokat.

Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik a szakmai kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Szakszerűen használja az író- és
rajzeszközöket,
nyomtatványokat.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Alkalmazza a nemzetközi szabványban meghatározott
műveleti és síkmetszeti rajzokat.
Értelmezi a varrással kapcsolatos
alapfogalmakat, a
varrások alaki és
méretjellemzőit, az
öltések és varratok
csoportosítását.
Alkalmazza a
hőmegmunkálási
technológiákat
(vasalás, ragasztás).
Tanulmányozza a
ruházati termékek
záródási lehetőségeit, lépésbőség biztosítási módjait.
Értelmezi a derékvonal eldolgozásának módját.
Értelmezi az ujják,
ujjahasítékok és
kézelők fajtáit.
Megállapítja a
nyakkör eldolgozásának módját, a
gallér fajtáját.
Alkalmazza a műszaki leírást.

3.4.2.6

Ismeri a műveleti és
síkmetszeti rajzokat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a varrás
alapfogalmait, alaki
és méretjellemzőit,
a kézi és gépi öltések, valamint varratok csoportosítását.

Teljesen önállóan

Ismeri a vasalástechnológia berendezéseit, a vasalás
szakaszait. Ismeri a
ragasztástechnológiát és a ragasztóanyagok fajtáit.
Felismeri a gyártmányrajzon a záródás formáját, a
lépésbőség biztosításának fajtáját.
Felismeri a modellvagy gyártmányrajzon az övpánt gyártástechnológiáját.
Felismeri az ujják,
ujjahasítékok és
kézelők gyártástechnológiáját.
Ismeri a nyakköreldolgozási módokat, a gallérok fajtáit, a felvarrás lehetőségeit.
Ismeri a műszaki
leírások fajtáit,
tartalmát és követelményeit.

Pontos, precíz rajzokat készít.
Értelmezi és használja a varrással
kapcsolatos alapfogalmakat.
Felelős és igényes
munkát végez
egyéni, páros vagy
csoportfeladat esetén.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Képes a műszaki
leírás nyomtatására

A tantárgy témakörei

3.4.2.6.1
Ruhaipari ábrázolások
A témakör a ruhaiparnak az ábrázolási rendszerben használatos nyelvezetét ismerteti. Ezen
belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Modellrajz
‒ Gyártmányrajz
‒ Részletrajz
‒ Alkatrészrajz
‒ Felfektetési rajz
‒ Műveletrajz
‒ Síkmetszeti rajz
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3.4.2.6.2
Varrástechnológia
A témakör a varrástechnológiával kapcsolatos alapfogalmakat, szakkifejezéseket dolgozza
fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Varrással kapcsolatos alapfogalmak
‒ A varratok és varrások alaki és méretjellemzői
‒ Öltések és varratok
‒ Vasalástechnológia
‒ Ragasztástechnológia
3.4.2.6.3
Alkatrész-technológia
A témakör az alkatrész-technológiával kapcsolatos alapfogalmakat, szakkifejezéseket dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ A ruházati termékek záródási lehetőségei
‒ Hasítékok készítésének módja
‒ Hajtások készítésének módja
‒ Derékvonal-eldolgozási módok
‒ Ujjahasítékok fajtái
‒ Kézelők fajtái
‒ Ujják fajtái
‒ Nyakkör-eldolgozási módok
‒ Gallérok fajtái és felvarrási módjai
‒ Műszaki leírások tartalma
3.4.3 Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy

108/108 óra

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy a gyártástechnológia tantárgy során elsajátított elméleti ismereteket
a gyakorlatban alkalmazza. A tanuló az alkatrészek és a textiltermékek készítéséhez ki tudja
választani a varrógépeket, kiegészítő apparátokat, berendezéseket, azokat biztonságosan üzemelteti. Alkalmazza a műszaki leírások gyártási utasításait a textiltermékek sorozatgyártásában.
3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Szakoktató, ruhaipari technikus, női szabó és férfiszabó mester
3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: méretek, méretjellemzők
Szakmai tartalom: gyártástechnológia
Szakrajz: alkatrészek felismerése
3.4.3.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)
kell lebonyolítani.

35/80. oldal

3.4.3.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Szakszerűen használja a kézi és gépi
varróeszközöket.

Alkalmazza a
hőmegmunkálási
eszközöket (vasalás,
ragasztás).

Elkészíti a különböző ruházati termékek záródási módjait, lépésbőségeit.
Alkalmazza a derékvonal elkészítésének módjait.
Alkalmazza a különböző ujják és
karöltők eldolgozási
technológiáit.
Alkalmazza a különböző nyakköreldolgozási módokat a rajzi ábrák
alapján.
Elkészíti és felvarrja a különböző
zsebeket, zsebfedőket.

Alkalmazza a műszaki leírásokat.
Elkészíti az egyszerű kivitelezésű
textilruházati termékeket: szoknya,
nadrág, blúz, ing.

Ismeretek
Ismeri a védőeszközök fajtáit, a varrógépeket és varrástípusokat.
Ismeri a vasalások
fajtáit, eszközeit,
munkavédelmi
előírásait. Ismeri a
ragasztóanyagokat,
a ragasztás eszközeit, fajtáit, munkavédelmi előírásait.
Ismeri a záródási
módok készítésének
fajtáit.
Ismeri a lépésbőségek készítésének
lehetőségeit.
Ismeri az övpánt
készítésének gyártástechnológiáját.
Ismeri az ujják és
ujjavégződések
fajtáit, a karöltőeldolgozási módokat és az ujjázás
szabályait.
Ismeri a gallérfajtákat, a nyakköreldolgozás módjait
és a rajzi ábrázolásokat.
Ismeri a részletrajzok és a metszetrajzok alapján a zsebek fajtáit, a készítésükhöz szükséges
jelölőket, sablonokat.
Ismeri a műszaki
leírások fajtáit és
tartalmát.
Ismeri az egyszerű
kivitelezésű textilruházati termékek
alkatrészeit, gyártási folyamatát.

Önállóság és felelősség mértéke

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Beállítja a paramétereket.

Törekszik a pontos
és precíz munkavégzésre. Betartja a
munka-, tűz- és
környezetvédelmi
előírásokat.
Munkakörnyezetében rendet tart.
Szakszerűen használja a kézi eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
Igényes munkát
végez.
Alkalmazza a műszaki leírás varrásés tűzésszélességeit.
Ellenőrzi a varrógép
beállítását (öltéssűrűség, szálfeszesség).
Önellenőrzést végez.

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan
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Programozza a
gyorsvarrógépet.

3.4.3.6

A tantárgy témakörei

3.4.3.6.1
Varrástechnológiai alapok
A témakör az alkalmazott kézi és gépi öltéseket, vasalási módokat, valamint a ragasztóanyagokat és ragasztási paramétereket dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Alkalmazott kézi öltések
‒ Gépi varrástípusok
‒ Vasalási műveletek (előkészítő, gyártásközi és befejező)
‒ Ragasztóanyagok fajtái, ragasztási műveletek, ragasztógépek és berendezések fajtái
‒ Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája
‒ Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen
‒ Védőeszközök fajtái és használata
3.4.3.6.2
Alkatrészek készítése
A témakör a ruházati termékek alkatrészkészítésének fajtáit dolgozza fel. Ezen belül az
alábbi témákat tartalmazza
‒ Húzózár-bevarrási módok
‒ Elejezáródási módok
‒ Hasítékok készítése
‒ Hajtások készítése
‒ Övpántok készítése és felvarrása
‒ Ujjahasítékok készítése
‒ Kézelők készítése és felvarrása
‒ Ujjabevarrási és karkör-eldolgozási módok
‒ Nyakkör-eldolgozási módok
‒ Gallérok készítése és felvarrási módok
‒ Zsebek, zsebfedők készítése és felvarrási módok
3.4.3.6.3
Műszaki leírások használata
A témakör a textiltermékek gyártmány- és gyártási műszaki leírását használja a termékkészítés során. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Gyártmány műszaki leírása
‒ Gyártás műszaki leírása
3.4.3.6.4
Textiltermékek készítése
A témakör az egyszerű kivitelezésű textilruházati termékek összeállítását dolgozza fel kiszabott alkatrészekből, mintadarab vagy dokumentáció alapján. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Szoknyakészítés
‒ Nadrágkészítés
‒ Blúzkészítés
‒ Ingkészítés
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3.5

Lakástextíliák készítése megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
144/144 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A lakástextíliák története, megismerése, fajtái, alapanyagai, készítésének technológiája. Szabványok, méretek, méretvételi lehetőségek.
3.5.1 Lakástextíliák gyártástechnológiája tantárgy

36/36 óra

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanulók megismerik a lakástextíliák történetét, fajtáit és méretvételi technikáit, a szabványok tartalmát, a lakástextília-készítés műszaki dokumentációját.
3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató
3.5.1.3
—

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.5.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Rendszerezi különböző korok lakástextíliáit.
Csoportosítja a
lakástextíliákat.
Meghatározza a
lakástextíliák méretvételi lehetőségeit, tanulmányozza a
kész mérettáblázatokat, szabványokat.

Ismeretek
Ismeri a különböző
korokban használt
lakástextíliákat.
Ismeri a lakástextíliák fajtáit.
Ismeri a méretvétel
módját, a mérettáblázatok használatát,
a szabványok összefüggéseit, például
kész ablakméretek,
ágyneműk.

Önállóság és felelősség mértéke

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Irányítással

Elkészíti a lakástextíliák szabásmintáit,
szabásrajzait, a
szabásmintákon
alkalmazott jelöléseket.

Ismeri a szabásminta és szabásrajz
készítésének szabályait, a jelölések
módját.

Instrukció alapján
részben önállóan

Elkészíti a lakástextíliák műszaki dokumentációját.

Ismeri a különböző
gyártmányok technológiai, gyártási
módját, az alkalmazott varrástípusokat,
varrógépeket és
vasalástechnológiát.

Instrukció alapján
részben önállóan
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A szükséges eszközöket szakszerűen
használja. Törekszik a szakkifejezések pontos, szakszerű használatára.
Precízen, pontosan
mér és rögzíti a
mért adatokat.
Alkalmazza a szerkesztési és szabászati jelöléseket, a
szabásmintákat
szakszerűen tárolja,
rendezi.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

3.5.1.6

A tantárgy témakörei

3.5.1.6.1
A lakástextíliák fajtái
A témakör a lakástextíliák történetét, fajtáit, műszaki dokumentációját dolgozza fel. Ezen
belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Lakástextíliák kialakulásának története
‒ Lakástextíliák csoportosítása
‒ Méretvétel, mérettáblázatok, szabványok
‒ Lakástextíliák szabásmintáinak, szabásrajzának készítése
‒ Műszaki dokumentáció készítése
3.5.2 Lakástextíliák készítése tantárgy

108/108 óra

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tanulók ismerjék a lakástextíliák különböző anyagait és kellékeit, gyártástechnológiai megoldásait szabvány és egyedi mérték után. Tudják kiválasztani a termékkészítéshez szükséges
gépeket és berendezéseket, alkalmazzák a gépekre, berendezésekre vonatkozó munka- és balesetvédelmi szabályokat.
3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató
3.5.2.3
—

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

3.5.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)
kell lebonyolítani.
3.5.2.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeretek

Kiválasztja az adott
lakástextíliákhoz
használt anyagokat.

Ismeri a lakástextíliák alapanyagát,
felületi struktúráját,
szálirányát.

Instrukció alapján
részben önállóan

Alkalmazza a mért
méreteket, mérettáblázatokat, szabásmintákat, felfektetési rajzokat.

Ismeri a méretvétel
beazonosításának
szabályait, a szabás
szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Elvégzi az alkatrészek jelöléseit.

Ismeri a lakástextíliák jelölési módjait,
szerepét.

Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A használt eszközöket, berendezéseket balesetmentesen
használja.
Munkakörnyezetében tisztaságot,
rendet tart.
Törekszik a pontos
műszaki paraméterek betartására.
Önellenőrzést végez.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Használja a bőségráncolókat, szalagokat, kellékeket.
Alkalmazza a folttechnikákat a lakástextíliák készítésénél.
Alkalmazza a különböző díszítőelemeket a lakástextil
termékeknél.
Meghatározza a
lakástextíliák készítéséhez szükséges
varrógépeket,
apparátokat, vasalástechnológiát, a
védőeszközök fajtáit és használatát,
valamint a lakástextíliák jellemző varrástípusait.
Elkészíti a konyhai
lakástextil termékeket.
Elkészíti a szobai
lakástextil termékeket.
Elkészíti a különböző ágyneműfajtákat.

3.5.2.6

Ismeri a bőségráncolók fajtáit,
rögzítőszalagok
szerepét és a használt kellékeket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a foltvarrás
készítését.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a különböző
díszítőelemeket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a különböző
varrógépeket,
apparátokat, vasalástechnológiát,
védőeszközöket,
varrástípusokat.

Teljesen önállóan

Ismeri a különböző
konyhai és
vendéglátóipari
textíliákat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a különböző
szobai textíliákat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az ágyneműket, méreteiket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Logikus sorrendben
végzi munkáját.
Törekszik a szakmai kifejezések
pontos, szakszerű
használatára.

A tantárgy témakörei

3.5.2.6.1
Lakástextíliák készítésének anyagai, kellékei, eszközei
A témakör a lakástextíliák készítéséhez szükséges anyag- és kellékfajtákat egyezteti. Ezen
belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Szövetminták, szálirányok
‒ Szabásminta, felfektetési rajz
‒ Jelölések
‒ Bőségráncolás, rögzítő szalagozás, kellékek
‒ Folttechnikák
‒ Díszítőelemek felhasználása
‒ Varrógépek, varrástípusok kiválasztása
3.5.2.6.2
Konyhai textíliák
A témakör a konyhában és a terítésben használt lakástextíliák készítését tartalmazza. Ezen
belül az alábbi témákat öleli fel:
‒ Konyhai törlő
‒ Tányéralátét
‒ Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt)
‒ Kötények (melles, suszter, cukrász, felszolgáló)
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‒
‒
‒

Edényfogó kesztyű
Konyhai garnitúrák
Varrógépek, apparátok, vasalástechnológia

3.5.2.6.3
Szobai textíliák
A témakör a szobai lakástextíliák készítését dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Függönyök (csipkefüggöny, drapéria, térelválasztó)
‒ Ágytakaró
‒ Díszpárnák
‒ Varrógépek, apparátok, vasalástechnológia
3.5.2.6.4
Ágynemű
A témakör az ágyneműhuzatok fajtáit és készítését dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témaköröket tartalmazza:
‒ Párnahuzat (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, húzózárral, kötővel)
‒ Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt vagy más záródási módszerrel)
‒ Ágynemű-garnitúrák (felnőtt, gyermek)
‒ Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen
‒ Védőeszközök fajtái és használata

41/80. oldal

3.6

Anyag- és áruismeret megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
85/85 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A könnyűipar (ruhaipar) alapanyagainak jellemzése, csoportosítása, rendszerezése nyersanyag, szerkezet, valamint feldolgozási és használati tulajdonságok alapján.
3.6.1 Anyagismeret tantárgy

54/54 óra

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A könnyűipar területén használt nyersanyagok és segédanyagok fajtáinak megismerése (fonalak, cérnák, szövetek, papírok, bőrök, szőrök), feldolgozhatóságuk lehetőségei. Nyersanyagok, szálasanyagok (pamut, len, gyapjú, új fejlesztésű szálak) ábrázolási módja, piktogramok
megismerése. Cérnák fajtái.
3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató
3.6.1.3
—

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.6.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeretek

Biztonságosan és
szakszerűen használja az anyagvizsgáló labor eszközeit
és berendezéseit.

Ismeri a könnyűipari labor eszközeit,
berendezéseit, azok
működését.

Irányítással

Meghatározza a
nyersanyagokat
mikroszkópi képük
alapján.

Ismeri a nyersanyagok szálszerkezetét, felismeri
mikroszkópi képüket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Égetési próbákat
végez a nyersanyagok meghatározása céljából.

Felismeri a különböző anyagok égéstermékét.

Irányítással

Textil-, szövet- és
bőrvizsgálatokat
végez, meghatározza a szerkezeti és
felületi jelleget.

Ismeri a könnyűipari anyagok szín- és
fonákoldalát, kötésmódját, szerkezetét, felületi jellegének kikészítését.

Instrukció alapján
részben önállóan

42/80. oldal

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A használt eszközöket, berendezéseket balesetmentesen, pontosan használja.
Munkakörnyezetében tisztaságot,
rendet tart.
Törekszik a szakmai kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Vizsgálati eredményeit szakszerűen
dokumentálja.
Egyéni, páros és
csoportfeladatokat
végez.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Meghatározza a
cérna finomsági
számát.
Meghatározza a
segédanyagokat.
Anyagvizsgálati
jegyzőkönyvet
készít.
Csoportosítja a
textilipari nyersanyagokat.
Meghatározza a
textilipari nyersanyagok viselési
tulajdonságait.

3.6.1.6

Ismeri a finomsági
számokat, a cérnák
felhasználási területeit.
Ismeri a segédanyagok fajtáit.

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a jegyzőkönyvek kitöltését.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a textilipari
nyersanyagok fajtáit

Teljesen önállóan

Ismeri a textilipari
nyersanyagok tulajdonságait.

Teljesen önállóan

Az adatok feldolgozását digitálisan is
elvégzi.

A tantárgy témakörei

3.6.1.6.1
Textilipari nyersanyagok
A témakör a textilipari nyersanyagok fajtáit, területeit, fogalmait és viselési tulajdonságait
dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Textilipar nyersanyagai, csoportosításuk
‒ Növényi eredetű szálasanyagok fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai
‒ Állati eredetű szálasanyagok fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai
‒ Vegyi szálak fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai
‒ Kevert szálak fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai
3.6.1.6.2
Anyagvizsgálatok
A témakör a szálasanyagok, a fonalak, a cérnák, a szövetek, a bőrök és szőrök, papírok
szerkezeti jellemzőinek és gyártástechnológiai eljárásainak vizsgálatát dolgozza fel. Ezen
belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Laboratóriumi eszközök, berendezések
‒ Nyersanyagok mikroszkópi képe
‒ Égetésipróba-vizsgálatok
‒ Szerkezet és felületi jelleg
‒ Cérnák fajtái
‒ Segédanyagok
‒ Anyagvizsgálati jegyzőkönyv
3.6.2 Áruismeret tantárgy

31/31 óra

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja
A könnyűiparban (ruhaipar) alkalmazott fő-, segéd- és kellékanyagok megismerése, csoportosítása.
3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató
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3.6.2.3
—

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

3.6.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)
kell lebonyolítani.
3.6.2.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Csoportosítja a
ruházati textíliákat
alapanyag és technológia szerint.
Kereskedelmi megnevezéseket alkalmaz.
Vizsgálja a ruházati
textíliák feldolgozási tulajdonságait.
Csoportosítja a
ruházati kellékeket
és felhasználási
területeit.
Helyesen választja
ki a ruházati terméknek megfelelő
alap- és kellékanyagokat.
Alkalmazza a különböző anyagfajták
összedolgozhatóságát.

3.6.2.6

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a ruházati
textíliák fajtáit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a kereskedelmi megnevezéseket.
Megismeri a ruházati textíliák feldolgozhatóságát.

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a ruházati
termékek felhasználási területeit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a különböző
anyagfajták tulajdonságait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a textíliák és
kellékanyagok feldolgozási tulajdonságait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Kommunikáció a
megrendelővel.
Pontos, precíz
anyag- és
kellékmeghatározás.
Árukísérő címkék
értelmezése.
Anyagmennyiség
pontos meghatározása.
Kellékanyagok
mennyiségének
pontos kiszámítása.
Piktogramok ismerete.

A tantárgy témakörei

3.6.2.6.1
Ruházati textíliák fajtái, csoportosítása
A témakör a különféle ruházati textíliák összedolgozhatóságának feltételeit vizsgálja, csoportosítja a fő- és kellékanyagokat. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Ruházati textíliák fajtái
‒ Kereskedelmi megnevezések
‒ Feldolgozási tulajdonságok
‒ Felhasználási területek
‒ Anyagfajták tulajdonságai
‒ Kellékanyagok feldolgozási tulajdonságai
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3.7

Férfiruhák készítése megnevezésű tanulási terület a Férfiszabó szakmairány számára

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
834/810 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A tanulási terület fő célja a férfiruhák készítésének megismerése a szerkesztés-modellezéstől
az egyedi termékkészítés és a sorozatgyártás technológiáján keresztül a férfiruházati termékek
értékesítéséig.
3.7.1 Férfiruhák gyártástechnológiája tantárgy

101/93 óra

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja a férfiruházati termékek készítéséhez gépek, berendezések kiválasztása,
varrástípusok, alkatrész- és gyártási technológiák meghatározása, az egyedi és sorozatgyártás
azonosságainak és különbségeinek megismerése.
3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alkatrészek felismerése, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.7.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Elkészíti a férfiruházati termékek
műszaki dokumentációját.
Kiválasztja a férfiruházati termék
szabástechnológiájához megfelelő
terítési módot.
Elkészíti a felfektetési és terítékrajzot
a belső hulladék
minimalizálásával,
meghatározza a
szabás munkafolyamatát és minőségi követelményeit a
különböző anyagtípusokhoz.

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a műszaki
dokumentáció tartalmi elemeit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a terítési
módokat az egyedi
és sorozatgyártásban.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a felfektetési
és terítékrajz készítésének módjait a
szövet felületi
struktúrájának megfelelően. Ismeri a
szabás eszközeit,
balesetmentes használatát.

Irányítással
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Törekszik a szakmai kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Idegen nyelvű szakszavakat használ.
A terítékrajz készítésénél és a szabás
munkafolyamatának
meghatározásánál
törekszik a belső
hulladék csökkentésére.
A műszaki leírásokban pontosan
meghatározza a

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák
Word és Excel
programok használata

CAD/CAMprogram használata

Értelmezi a férfinadrág rajzi ábráit,
zsebzéstechnológiáját és kidolgozza
a gyártástechnológiát

Értelmezi a férfimellény rajzi ábráit,
segítségével kidolgozza a gyártástechnológiát.

Értelmezi a férfizakó rajzi ábráit, segítségével kidolgozza a klasszikus,
a divat- és alkalmi
zakó gyártástechnológiáját. Meghatározza a felhasználható alap- és kellékanyagokat, valamint
a formafix technológiáját.

Értelmezi a férfikabát, felöltő rajzi
ábráit, segítségével
kidolgozza a gyártástechnológiát.
Meghatározza a
felhasználható alapés kellékanyagokat.
Kiválasztja a férfiruházati termék
díszítésének módját,
meghatározza a
minőségi követelményeket.

3.7.1.6

Felismeri az egyediés sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, ismeri a gyártáshoz szükséges
gépeket, berendezéseket.
Felismeri az egyedi
és sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, technológiai
megoldásokat, ismeri a gyártáshoz
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Felismeri a zakók
fajtáit, egyedi és
sorozatgyártás során
a gyártástechnológiai különbségeket,
azonosságokat,
ismeri a gyártáshoz
szükséges alap- és
kellékanyagokat,
gépeket, berendezéseket.
Ismeri az egyedi
gyártás próbaszempontjait, ismeri a
sorozatgyártás szakaszait.
Felismeri az egyediés sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, ismeri a gyártáshoz szükséges
alap- és kellékanyagokat, gépeket,
berendezéseket.
Ismeri a férfiruházati termékek díszítési lehetőségeit,
minőségi követelményeit.

Instrukció alapján
részben önállóan

gyártási folyamatot
a rajzi ábrák alapján
az egyedi és sorozatgyártásban.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Teljesen önállóan

A tantárgy témakörei

3.7.1.6.1
Férfiruha-készítés gyártástechnológiája
A témakör a férfiruházati termékek egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott szabászati és
gyártási feladatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Terítés módjai
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‒
‒
‒
‒

Teríték készítése egyedi és sorozatgyártáshoz
Felfektetési rajz, terítékrajz készítése egyedi és sorozatgyártáshoz
Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei
Szabás eszközei, balesetmentes használata

3.7.1.6.2
Férfiruha-készítés: nadrágok gyártástechnológiája
A témakör a különböző nadrágok készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A férfinadrág rajzi ábráinak értelmezése
‒ A férfinadrág készítése egyedi és sorozatgyártással különböző zsebekkel (svédzseb,
oldalzseb, egyszegélyes, kétszegélyes hátsó zseb), takart húzózáras hasítékpánttal,
kötősávval
‒ Modellezett férfinadrág gyártástechnológiája élráncolt bőséghajtással, hajtókával
‒ Sport- (golf, lovagló) és farmernadrágok gyártástechnológiája
‒ Férfinadrág műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és
méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap-, kellék- és díszítőanyagok
‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések
3.7.1.6.3
Férfiruha-készítés: mellény gyártástechnológiája
A témakör a férfimellény készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott
technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A férfimellény rajzi ábráinak értelmezése
‒ Klasszikus férfimellény készítése sorozatgyártással (egysoros gombolás, béléshátú,
elején különböző bevágott zsebekkel)
‒ Férfimellény készítése egyedi gyártással (galléros, alkalmi, sportos)
‒ Férfimellény dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések
3.7.1.6.4
Férfiruha-készítés: zakó gyártástechnológiája
A témakör a zakó készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A férfizakó rajzi ábráinak értelmezése
‒ A férfizakó béleléstechnológiája (teljes, félig, negyedrészig), fazon és gallér készítése
‒ A férfizakó ragasztástechnológiája, eleje készítése (mellbetétvászon, formafix
technológia)
‒ Zakó hátának készítése (hasítékok)
‒ Zakóujja és ujjahasítékok készítése
‒ Férfizakó műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések
3.7.1.6.5
Férfiruha-készítés: kabát gyártástechnológiája
A témakör a férfikabát és felöltő készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A férfikabát rajzi ábráinak értelmezése
‒ A férfikabát béleléstechnológiája (melegítő közbéléssel), fazon és gallér készítése
‒ A férfikabát ragasztástechnológiája, eleje készítése (formafix technológia),
zsebzések
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‒
‒
‒
‒

Kabát háta készítése (hasítékok)
Kabátujja és ujjahasítékok készítése
Kabát műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
Alkalmazott varrógépek és követelményei

3.7.1.6.6
Férfiruhák díszítési lehetőségei
A témakör a férfiruházati termékek díszítési lehetőségeivel foglalkozik. Ezen belül az
alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Varrat, varrás, kisalkatrészek, rátét, betét, applikáció, zsinórok, hímzés, húzózárak,
különböző gombok
‒ A férfiruha készítésének minőségi követelményei
3.7.2 Férfiruhák készítése gyakorlat tantárgy

405/403 óra

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja a férfi felsőruházati termékek készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával, figyelembe véve a korszerű alapanyagokat és a divattrendeket.
3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: mértékegységek
Szakmai tartalom: gyártmány-, modell- és alkatrészrajzok értelmezése, ruhaipari gépek és
kiegészítő berendezések ismerete, a ragasztás- és vasalástechnológia alkalmazása. A
gyártáshoz szükséges fő- és kellékanyagok fajtái és a díszítés módjai.
3.7.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)
kell lebonyolítani.
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3.7.2.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Ismeretek

Meghatározza a
terítés, terítékkészítés, felfektetés,
szabás és ragasztás
munkafolyamatát a
különböző férfiruházati termékeknél.

Ismeri a terítés
módjait, a terítékkészítés egyedi és
sorozatgyártását, a
felfektetési rajzok
készítésének módjait, a szabás munkafolyamatát, minőségi követelményeit, a
szabás eszközeit,
munkavédelmi
előírásait és a ragasztógépek fajtáit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
klasszikus és modellezett férfinadrág
készítésének folyamatát műszaki leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próba
szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
klasszikus és modellezett férfimellény készítésének
folyamatát a műszaki leírás vagy
egyedi megrendelés
alapján. Ismeri a
próba szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
ragasztástechnológiát, a
mellbetétvásznak
fajtáit, a különböző
kidolgozási technológiákat, a bélelés
módjait. Ismeri a
zakó készítésének
folyamatát műszaki
leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próbák
szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Kiválasztja a férfinadrág készítéséhez
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Elkészíti a klasszikus és modellezett
férfinadrágot a
műszaki leírás és
minőségi követelmények alapján
egyedi vagy sorozatgyártással.
Kiválasztja a férfimellény készítéséhez szükséges gépeket, berendezéseket. Elkészíti a
klasszikus és modellezett férfimellényt a műszaki
leírás és minőségi
követelmények
alapján egyedi vagy
sorozatgyártással.
Kiválasztja a férfizakó készítéséhez
szükséges gépeket,
berendezéseket,
anyag- és kellékfajtákat. Meghatározza
a ragasztástechnológiát.
Elkészíti a férfizakót a műszaki leírás
és minőségi követelmények alapján
egyedi vagy sorozatgyártással.

Önállóság és felelősség mértéke
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Törekszik a pontos
és precíz munkavégzésre. Betartja a
munka-, tűz- és
környezetvédelmi
előírásokat.
Munkakörnyezetében rendet tart.
Szakszerűen használja a kézi eszközöket,
gépeket,
berendezéseket.
Igényes
munkát
végez.
Alkalmazza a műszaki dokumentáció
előírásait, mérettáblázatait.
Ellenőrzi a varrógép
beállítását (öltéssűrűség, szálfeszesség).
Önellenőrzést végez, hibát javít.
Szakmai kommunikációt folytat.
Megérti az idegen
nyelvű szakmai
kifejezéseket, a
gyakorlatban használt szakzsargonokat.
Képes önálló és
csoportmunkára.
Felelősséget érez az
általa végzett munkáért.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Kiválasztja a férfikabát, felöltő készítéséhez szükséges
gépeket, berendezéseket, alap- és kellékanyagokat.
Elkészíti a gyártmány- vagy modellrajznak megfelelő
férfidivatkabátot,
felöltőt a műszaki
leírás és a minőségi
követelmények
alapján egyedi vagy
sorozatgyártással.
Meghatározza az
elejekidolgozás
módját, zsebzéstechnológiáját és a
bélelés fajtáját.
Kiválasztja az iskola modellgyűjteményéből a férfiruházati terméket (termékeket). Műszaki
dokumentációt
készít, amelyben
megtervezi a gyártás folyamatát a
megrendeléstől a
termék átadásáig.

3.7.2.6

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
férfidivatkabát,
felöltő készítésének
folyamatát műszaki
leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próbák
szempontjait. Ismeri
az elejekészítés
technológiáját.
Ismeri a modellvagy gyártmányrajznak megfelelő
zsebzéstechnológiát. Ismeri
a bélelések fajtáit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a különböző
férfiruházati termékek egyedi gyártási
folyamatát a megrendeléstől a gyártási folyamaton
keresztül a termék
átadásáig.

Teljesen önállóan

Műszaki dokumentáció készítése

A tantárgy témakörei

3.7.2.6.1
A szabás és a szabást megelőző műveletek
A témakör a férfiruha-készítés gyártás-előkészítő műveleteit dolgozza fel. Ezen belül az
alábbi témákat tartalmazza:
‒ Terítés módjai
‒ Teríték készítése egyedi vagy sorozatgyártáshoz
‒ Felfektetési és terítékrajz-készítés fajtái
‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei
‒ Szabás eszközei és balesetmentes használata
‒ Ragasztás- és vasalástechnológia
3.7.2.6.2
Férfinadrág készítése
A témakör a különböző férfinadrágok készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás
technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Férfinadrágon alkalmazott oldal- és hátsó zsebek készítése
‒ Bélelt és takart hasítékkészítés, kötősáv, övtartók készítése
‒ Nadrágfelhajtási módok
‒ Klasszikus férfinadrág készítése
‒ Modellezett férfinadrág készítése (élhajtás, bőségránc, hajtóka)
‒ Sport- (golf, lovagló) és farmernadrágok készítése
‒ Férfinadrágokon alkalmazott díszítések és záródások
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‒
‒

Minőségi előírások, követelmények
Alap- és speciál varrógépek, automaták biztonságos alkalmazása

3.7.2.6.3
Férfimellény készítése
A témakör a férfimellények készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Béleletlen férfimellény készítése
‒ Klasszikus férfimellény készítése egysoros gombolással, zsebpántos zsebbel
‒ Mellényháta fajtái (szövet, bélés) gumiházzal, leszorító pánttal
‒ Férfimellény készítése (galléros, alkalmi, sportos) egyedi gyártástechnológiával
‒ Férfimellényen alkalmazott díszítések
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása
3.7.2.6.4
Férfizakó készítése
A témakör a férfizakók készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával.
Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Zakókon alkalmazott zsebek (foltzseb, bevágott zseb, mellzseb)
‒ Zakófajták elejekészítése (klasszikus, sportos, alkalmi), ragasztás- és vásznazási
technológiák (síkragasztás és formafix ragasztás)
‒ Zakóháta készítése különböző hasítékokkal, szabásvonalakkal
‒ Ujjakészítés (ujjahasítékok fajtái)
‒ Bélelési technológiák, béléskészítés (belső zsebek fajtái)
‒ Zakó elejeszélének készítése, gallérozás
‒ Ujjázás, karkör elrendezése
‒ Bélelés és befejező műveletek
‒ Rész- és készre vasalás technológiája
‒ Zakón alkalmazott díszítések
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása
3.7.2.6.5
Férfikabát és felöltő készítése
A témakör a férfikabát és felöltő készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Férfi átmeneti kabát készítése egyenes vonalú, rejtett gombolással, magasan záródó
gallérral és bevágott zsebpántos zsebbel
‒ Férfidivatkabátok készítése
‒ Kabátbélelési technológiák (melegítő közbélések)
‒ Speciális vasalási technikák (gőzbaba)
‒ Díszítési technológiák
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos használata
3.7.2.6.6
Szabadon választott férfiruhák készítése
A témakör szabadon választott modell (vizsgaremek) készítését dolgozza fel egyedi gyártástechnológiával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Szabadon választott modellek, vizsgaremek készítése: öltöny (zakó, nadrág) vagy
kabát egyedi gyártástechnológiával. Modellgyűjteményből választott modellhez
szabásminta készítése, alapanyag kiválasztása, felfektetési rajz készítése, digitalizált vagy számítógéppel szerkesztett és modellezett alkatrészekből, alkatrészek

51/80. oldal

szabása terítékrajz alapján, a választott termék elkészítése próbák szempontjainak
figyelembevételével. Megrendelő, árkalkuláció és számla készítése a választott
termékhez.
3.7.3 Férfiruhák értékesítése tantárgy

31/31 óra

3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy tanításának fő célja a tanulók gazdasági, kereskedelmi ismereteinek bővítése az
egyszerűbb vállalkozási formák működésének világában.
3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Közgazdásztanár, pénzügyi szakember
3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: százalékszámítás
Magyar: szövegértés
Szakmai tartalom: vizsgaremek-dokumentáció
3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.7.3.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Értelmezi a vállalkozási formákat, a
vállalkozás alapítását és megszüntetését.
Kiválasztja a ruhaiparra jellemző
vállalkozási formákat, meghatározza a
személyi és tárgyi
feltételeket.
Kiválasztja a vállalkozás méretéhez az
adózás módját.
Meghatározza a
vállalkozás járulékfizetési kötelezettségét.
Elvégzi a vállalkozás marketingfeladatait.
Kiszámolja a vállalkozás bevételeit,
kiadásait.

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a vállalkozási formák előnyeit,
hátrányait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az egyszerűbb vállalkozási
formákat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az egyszerűbb adózási lehetőségeket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a járulék
fogalmát, befizetési
kötelezettségét.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a vállalkozás
népszerűsítésének
eszközeit, lehetőségeit.
Levonja a következtetéseket a nyereség
vagy veszteség
szempontjából.

Instrukció alapján
részben önállóan

Teljesen önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Törekszik a jogszabályi környezet
megismerésére.
Információt gyűjt
családi, baráti, médiakörökből.
Megfigyeli a gyakorlati képzőhely
beszerzési, raktározási folyamatát.
Szűkebb-tágabb
környezetében figyelemmel kíséri a
marketinglehetőségeket.
Tanulmányozza a
vásárláskor kapott
számlákat, nyugtákat.
Összegyűjti a vásárlásai során tapasztalt fogyasztóvédelmi információkat.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Aktuális adójogszabályokat tanulmányoz.

Online marketing
használata

Meghatározza a
beszerzési forrásokat, a raktár szükségességét, az értékesítés módját, a vállalkozási szerződés
formáját.
Meghatározza a
ruházati termék
árát, árajánlatot,
megrendelőt készít.
Elkészíti a vállalkozás számláit.
Tanulmányozza a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

3.7.3.6

Ismeri a kereskedelmi folyamatokat.

Ismeri az árképzés
módját, az árajánlat
és megrendelő tartalmi elemeit.
Ismeri a számla
alaki és formai
követelményeit.
Ismeri a panaszkezelés folyamatát.

Instrukció alapján
részben önállóan

Internet segítségével szerződésmintákat tanulmányoz.

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

A tantárgy témakörei

3.7.3.6.1
Vállalkozási alapismeretek
A témakör a vállalkozói kompetenciák fejlesztése során az egyszerűbb vállalkozási formák
alapításával és működésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ A vállalkozási formák
‒ A vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése
‒ A ruhaipari vállalkozás működtetésének személyi és tárgyi feltételei
‒ A vállalkozás adózása (egyszerű adózási lehetőségek: KATA, vállalkozói SZJA)
‒ A vállalkozás járulékfizetési kötelezettsége
‒ A vállalkozás népszerűsítése (online, offline marketing)
3.7.3.6.2
Kereskedelmi ismeretek
A témakör a vállalkozások kereskedelmi folyamatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ A vállalkozások bevételei és kiadásai
‒ Beszerzés, raktározás, értékesítés
‒ Árképzés, az ár összetevői
‒ Árajánlat, megrendelő készítése
‒ A vállalkozási szerződés
‒ Számlaadási kötelezettség, számlák fajtái
‒ Fogyasztóvédelem
3.7.4 Férfiruhák szerkesztése, modellezése tantárgy

168/158 óra

3.7.4.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a szakszerű méretvétel folyamatába, a ruhaipari méretes és konfekciógyártáshoz szükséges férfiruha alapszerkesztéseinek készítésébe és
az alapvető modellezési technikák megismerésébe, valamint a pontos, precíz szabásminta
kialakításába kicsinyített méretben. A tantárgy szorosan kapcsolódik az anyagismeret, gyártástechnológia és gépismeretek témakörhöz.
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3.7.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.7.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.7.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.7.4.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Szakszerűen használja a szerkesztéshez, modellezéshez
szükséges eszközöket.
Pontos méretet vesz
a különböző testalkattípusok ismeretében.
Tanulmányozza a
méretszabványokat,
mérettáblázatokat, a
méretnagyságokat
beazonosítja.
Alapszerkesztéseket
készít kicsinyített
méretben.
Felismeri a ruhák
jellegzetességeit a
divatrajzolvasás
folyamán.
Szakszerű, szabályos szerkesztéseket, modellezési
rajzokat, ábrákat
készít.
Különböző formaváltozatú termékeket modellez.
Kisalkatrészeket
szerkeszt, modellez.
Alapmintát készít,
kicsinyített méretben.

Ismeretek

Ismeri a szakrajz
készítéséhez szükséges eszközöket.
Ismeri a méretvétel
szabályait és a testalkattípusok, testtartástípusok jellemzőit.
Ismeri a méretszabványok tartalmát, a
mérettáblázatok
fajtáit, a méretnagyság fogalmát.
Ismeri a különböző
sziluettek szerkesztéséhez szükséges
alapelveket.

Önállóság és felelősség mértéke

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a férfiruhák
formaváltozatait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a szerkesztés, modellezés
szabályait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a modellezés
fogalmát, szabályait.
Ismeri a kisalkatrészek fajtáit.
Ismeri az alapminta
készítésének szabályait, menetét.

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

54/80. oldal

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Törekszik a szakmai
kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Meghatározza
a
szerkesztési méreteket.
Alkalmazza a levett
méreteket.
Pontos,
precíz,
tiszta szerkesztési
rajzot készít kicsinyített méretben.
Füzetében a munkáit
esztétikusan,
igényesen készíti.
A modellezési szabályok szerint végzi
a folyamatokat.
Pontosan, eszközök
segítségével másol.
Precízen, pontosan
mér.
Szakszerűen kivágja
a szabásminta körvonalát.
Értelemszerűen
jelöli a szabásmintákon alkalmazott
szükséges információkat, jeleket.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Konfekcióipari
szabásmintát készít
kicsinyített méretben.

3.7.4.6

Meghatározza a
szabásminta készítéséhez szükséges
varrás- és hajtásszélesség mértékét, az
alapanyag, modell
és alkalmazott varrógépek ismeretében.

Instrukció alapján
részben önállóan

Alkalmazza a jelöléseket.
Munkakörnyezetében
tisztaságot,
rendet tart.

A tantárgy témakörei

3.7.4.6.1
Szakrajzi alapismeretek
A témakör a szerkesztéshez, modellezéshez szükséges szakrajzi alapismeretekkel, szabályokkal, a testméretekkel kapcsolatos fogalmakkal, a különböző testalkattípusokkal foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Szakrajz készítéséhez szükséges eszközök, szabályok, méretek, méretarányok, jelölések
‒ Méretvétel, méretszabványok, mérettáblázatok, méretnagyságok, jelölések
‒ Férfitestalkat, testtartástípusok
‒ Férfiruhák modell- és gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok)
‒ Modellezés és modellrajz összefüggései
‒ Méretek beazonosítása
‒ Kényelmi bőségek értelmezése
3.7.4.6.2
Férfinadrágok szerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a férfinadrágok alapszerkesztéseivel, különböző formaváltozatok modellezésével és azok szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza
fel:
‒ Klasszikus férfinadrág szerkesztése középarányos testalkatra: férfinadrág szerkesztése élhajtással, férfinadrág szerkesztése bőséghajtásokkal
‒ Férfinadrágok szerkesztése, modellezése: párhuzamos szárú férfinadrág szerkesztése, modellezése, trapézszárú férfinadrág szerkesztése, modellezése, farmernadrág
szerkesztése, modellezése, térdnadrág szerkesztése, modellezése, golfnadrág szerkesztése, modellezése, csizma-, lovaglónadrág szerkesztése, modellezése
‒ Zsebek modellezése
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.7.4.6.3
Férfimellény alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a férfimellény alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével
és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Férfimellény alapszerkesztése, alapszabásminta kialakítása
‒ Különböző divatvonalú férfimellények modellezése: egysoros, kétsoros, magasan
záródó, állógalléros, szabásvonalas, szmokingmellény
‒ Kisalkatrészek szerkesztése: zsebfedő, szorítópántok, foltzsebek
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.7.4.6.4
Férfizakó alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a férfizakók és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Férfizakó szerkesztése középméretű testalkatra
Kétvarrásos ujja szerkesztése
Mellvászon szerkesztése, kialakítása
Különböző formaváltozatú zakók modellezése: egysoros, kétsoros gombolású, különböző fazonok, gallérok, zsebek, szabásvonalak
Sportzakók modellezése
Ragasztós közbélésminta kialakítása
Bélésminta kialakítása
Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése

3.7.4.6.5
Férfikabát, felöltő alapszerkesztése, modellezése és szabásmintakészítése
A témakör a férfikabátok, felöltők és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek
alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásmintakészítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Férfikabát alapszerkesztése bevarrott kétvarrásos ujjal
‒ Bevarrott férfikabátok modellezése: egysoros, kétsoros, csapott, csúcsos fazonú,
Napóleon-galléros
‒ Raglán férfikabát modellezése
‒ Gallérszerkesztések
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta késztése
3.7.5 Férfiruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat tantárgy

80/78 óra

3.7.5.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy a tanulók a megszerzett ismeretekre és az ismeretek alapján kialakult
szemléletükre, valamint logikus gondolkodásukra támaszkodva különböző divatos modellek
készítéséhez szükséges szabásmintákat tudjanak készíteni méretarányosan, pontos méretvétel
alapján. Ruhaipari számítógépes gyártás-előkészítő rendszerben képesek feldolgozni a szabásmintákat további felhasználás céljából. Ruhaipari CAD/CAM-technológiát alkalmaz.
3.7.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.7.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.7.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
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3.7.5.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Szakszerűen használja a méretarányos szerkesztéshez, modellezéshez
szükséges eszközöket.
Tanulmányozza a
divattrendeket,
divatlapokat, szaklapokat.
Meghatározza a
szerkesztési méreteket, számol.
Méretarányos szerkesztést készít adott
méretre.
Leolvassa adott
modellről a jellegzetességeket a modellezés elvégzéséhez.
Különböző formaváltozatú termékeket modellez.
Jól érthető, logikus
modellezési rajzot
készít a modell
megfigyelése után.

Konfekcióipari
szabásmintát készít
méretarányosan.

Dokumentációba
gyűjti az elkészített
szabásmintákat.

Gyártás-előkészítő
rendszerben feldolgozza az elkészített
szabásmintákat,
digitalizál, szériáz.

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a méretarányos szerkesztéshez
szükséges nagyméretű vonalzókat,
idomvonalzókat,
eszközöket.

Teljesen önállóan

Ismeri a divat követésének lehetőségeit.

Teljesen önállóan

Ismeri az egy adott
termék szerkesztéséhez szükséges
képleteket és számítási módjukat.
Ismeri a különböző
sziluettek szerkesztéséhez szükséges
alapelveket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a modellezés
fogalmát, szabályait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a szerkesztés, modellezés
szabályait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a számítógépes gyártáselőkészítő rendszerek használatát.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Információt gyűjt,
tanulmányokat
készít.

Ismeri a divatrajzolvasás folyamatát
és a férfiruhák formaváltozatait.

Meghatározza a
szabásminta készítéséhez szükséges
varrás- és hajtásszélesség mértékét, az
alapanyag, a modell
és az alkalmazott
varrógépek ismeretében.
Ismeri a dokumentáció készítéséhez
szükséges tartalmat.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
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Meghatározza
a
szerkesztési méreteket.
Alkalmazza a levett
méreteket.
Pontos,
precíz,
tiszta szerkesztési
rajzot készít méretarányosan.
A modellezési szabályok szerint végzi
a folyamatokat.
Törekszik a megismert
modellezési
látásmód, térszemlélet alkalmazására,
az arányok megtartására.
Pontosan, eszközök
segítségével másol.
Precízen, pontosan
mér.
Szakszerűen kivágja
a szabásminta körvonalát.
Értelemszerűen
jelöli a szabásmintákon alkalmazott
szükséges információkat, jeleket.
Alkalmazza a jelöléseket.
Szakszerűen tárolja
az elkészített szabásmintákat. Digitalizál, szériáz, számítógépes
gyártáselőkészítő berendezéseket
használ.
Betartja a munkaés balesetvédelmi
szabályokat
az
eszközök használatakor.

Számítógépes
CAD/CAMtechnológiát alkalmaz.

3.7.5.6

A tantárgy témakörei

3.7.5.6.1
Férfiruházati termékek szerkesztése, modellezése méretarányosan
A témakör szabadon választott divatos, egyedi tervezésű modellek szerkesztésével, modellezésével, méretarányos szabásminta készítésével foglalkozik mért méretek alapján. Ezen
belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Férfinadrág szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Férfimellény szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Zakó szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Férfikabát szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
3.7.5.6.2
Műszaki rajzsorozat készítése
A témakör a ruhaiparban alkalmazott szériázási irányelvekkel, alapfogalmakkal és módszerekkel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Műszaki rajzsorozat fogalma és készítésének alapelvei
‒ Műszaki rajzsorozat készítésének folyamata, módjai
‒ Mérettáblázatok, szériázási értékek meghatározása
‒ Férfinadrág kézi és számítógépes szériázása
‒ Férfimellény kézi és számítógépes szériázása
3.7.6 Modellrajz és stílustan tantárgy

49/47 óra

3.7.6.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy felkeltse az érdeklődést a szakma iránt a vizuális kultúra nyelvének
és a látás eszközrendszerének megismerésével. Fejleszti a szemmértéket, a forma- és arányérzéket, a harmonikus és esztétikai szemléletet. Bevezeti a tanulókat a divat világába, és megismerteti őket a ruhák formaváltozataival. A divatszabó a ruhakészítés első részében a modellkiválasztás, modellajánlás vagy az elkészítendő ruha végső formájának meghatározása
érdekében egyszerű, jól értelmezhető, arányos modellrajzot, gyártmányrajzot, részletrajzot
készít.
3.7.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus, rajztanár
3.7.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ábrázolási alapismeretek
Szakmai tartalom: anyagismeret, divatrajzolvasás
3.7.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
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3.7.6.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Jól érthető, valósághű, egyszerű,
lendületes rajzokat
készít.
Alakrajzot készít.

Modellrajzot készít.

Gyártmányrajzot
készít, modellrajz
alapján.
Valósághűen ábrázolja a ruhadíszítéseket.
Helyesen összekapcsolja a testalkatnak
megfelelő formájú
ruhadarabokat.
Felismeri a ruhák
jellegzetességeit a
forma és a sziluett
elemzésével.
Összeállítja a ruhatárat.

Modelltervvázlatokat készít.
Modelltervhez
anyagokat, kellékeket társít.

Ismeretek
Ismeri a szabadkézi
ábrázolások területeit.
Ismeri a valóság
leegyszerűsített
ábrázolásának arányait.
Ismeri a ruha viseletekor keletkező
jellegzetes ruharáncokat az alakon.
Alkalmazza a ruha
és a mozgás kapcsolatát.
Ismeri a gyártmányrajz fogalmát, jellemzőit.
Ismeri a díszítő
kellékeket és azok
rajzos kivitelezésének megvalósítását.
Ismeri a különböző
testalkattípusokat és
a hozzájuk illő
öltözeteket.
Ismeri a ruhák formaváltozatait, sziluettjét.
Ismeri a ruhák jellegzetes funkcióit,
az öltözködési stílusokat és a divatirányzatokat.
Ismeri a divatvonalak jelentőségét, a
szabászati díszítési
lehetőségeket.
Alkalmazza a színek, minták, felületek kapcsolódását.

Önállóság és felelősség mértéke
Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik a megismert
látásmód,
térszemlélet alkalmazására, a harmonikus arányok megjelenítésére.
Az ábrázolt valóságot leegyszerűsíti,
lényeges tulajdonságait kiemeli.
Információt gyűjt,
rajzgyakorlatokat
végez, tanulmányokat készít.
Szakszerű, pontos,
olvasható
rajzot
készít.
Érzékelteti
az
anyagszerűséget és
a tulajdonságokat.
Alkalmazza
az
öltözködés törvényszerűségeit.
Alkalmazza
az
optikai hatásokat az
öltözeten belül, az
előnyösebb megjelenés szem előtt
tartásával.
Információt gyűjt az
aktuális divatról.
A divat, stílus és
alkalom összhangját
érvényesíti.
Szabadon választott
modelltervet jól
értelmezhetően,
rajzon ábrázol.
Modelltervhez illő,
divatos, esztétikus
alap- és kellékanyagokat, díszítő kellékeket választ.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Rajzprogramot
alkalmaz.

3.7.6.6

A tantárgy témakörei

3.7.6.6.1
Az emberi testalkatok és öltözetek kapcsolata
A témakör a férfitestalkat aránytanulmányaival és az öltözetek ábrázolási és díszítési módszereivel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Az emberi test arányai
‒ Egyszerű férfi-arányfigura szerkesztése
‒ Próbababa szerkesztése
‒ Modellrajz készítése
‒ Gyártmányrajz készítése
‒ Díszítési lehetőségek
3.7.6.6.2
Férfialkatok csoportosítása
A témakör a férfitestalkatok anatómiai szempontok alapján történő rendszerezésével, azok
előnyös vagy előnytelen viseletének meghatározásával foglalkozik. Ezen belül az alábbi
témákat dolgozza fel:
‒ Alkatok testmagasság szerint és előnyös viseletük (magas, alacsony)
‒ Alkatok körméretek szerint és előnyös viseletük (hasas, kövér, sovány, széles csípőjű, széles vállú)
3.7.6.6.3
Férfiöltözetek és öltözködési stílusok
A témakör a férfiruhák formaváltozatainak rendszerezésével foglalkozik, a sziluett, az alkalom, az életkori sajátosságok figyelembevételével és az öltözködési stílusok megismerésével, és ezek ismeretében tudatosan alkalmazza azt gyakorlati feladatokban. Ezen belül az
alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Férfiruhák formaváltozatai
‒ Öltözködési stílusok, divat- és stílusirányzatok
‒ Az öltözet funkciója, viselete jelzésrendszere, alapfogalmak
‒ Ruhatár összeállítása (alkalomhoz illő, életkori, életviteli sajátosságok figyelembevételével)
3.7.6.6.4
Modellrajzok készítése
A témakör különböző modellrajz-tanulmányok készítése során mélyíti el az előző témakörök ismereteit. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Különböző stílusú, típusú modellek rajzvázlatainak készítése
‒ Anyagtársítások vázlatokhoz
‒ Az alkati sajátosságok és az öltözékterv összhangja
‒ Szabásvonalak, színek, minták, felületek kedvező kapcsolódása
‒ Saját modelltanulmányok készítése
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3.8

Női ruhák készítése megnevezésű tanulási terület a Női szabó szakmairány számára

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:
834/810 óra
A tanulási terület tartalmi összefoglalója
A tanulási terület fő célja a női ruhák készítésének megismerése a szerkesztés-modellezéstől,
az egyedi termékkészítés és a sorozatgyártás technológiáján keresztül a női ruházati termékek
értékesítéséig.
3.8.1 Női ruhák gyártástechnológiája tantárgy

101/93 óra

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja a női ruházati termékek készítéséhez gépek, berendezések kiválasztása,
varrástípusok, alkatrész- és gyártási technológiák meghatározása, az egyedi és sorozatgyártás
azonosságainak és különbségeinek megismerése.
3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alkatrészek felismerése, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.8.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.8.1.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Elkészíti a női ruházati termékek műszaki dokumentációját.
Kiválasztja a női
ruházati termék
szabástechnológiájához megfelelő
terítési módot.
Elkészíti a felfektetési és terítékrajzot
a belső hulladék
minimalizálásával,
meghatározza a
szabás munkafolyamatát és minőségi követelményeit.

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a műszaki
dokumentáció tartalmi elemeit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a terítési
módokat az egyedi
és sorozatgyártásban.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a felfektetési
és terítékrajz készítésének módjait a
szövet felületi
struktúrájának megfelelően. Ismeri a
szabás eszközeit,
balesetmentes használatát.

Irányítással
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Törekszik a szakmai kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Idegen nyelvű szakszavakat használ.
A terítékrajz készítésénél és a szabás
munkafolyamatának
meghatározásánál
törekszik a belső
hulladék csökkentésére.
A műszaki leírásokban pontosan

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák
Word és Excel
programok használata

CAD/CAMprogram használata

Értelmezi a női
szoknya rajzi ábráit,
segítségével kidolgozza a gyártástechnológiát.

Értelmezi a női
nadrág rajzi ábráit,
segítségével kidolgozza a gyártástechnológiát.

Értelmezi a női blúz
és ruha rajzi ábráit,
segítségével kidolgozza a gyártástechnológiát. Meghatározza a felhasználható alap- és
kellékanyagokat.
Értelmezi a női
mellény, kosztümkabát, kabát rajzi
ábráit, segítségével
kidolgozza a gyártástechnológiát.
Meghatározza a
felhasználható alapés kellékanyagokat.
Kidolgozza a béleletlen és bélelt kosztümkabát gyártástechnológiáját az
egyedi és sorozatgyártáshoz.
Kidolgozza a női
kabátok gyártástechnológiáját az
egyedi és sorozatgyártáshoz.
Kiválasztja a női
ruházati termék
díszítésének módját,
meghatározza a
minőségi követelményeket.

Felismeri az egyedi
és sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, ismeri a gyártáshoz szükséges
gépeket, berendezéseket.
Felismeri az egyedi
és sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, ismeri a gyártáshoz szükséges
gépeket, berendezéseket.
Felismeri az egyedi
és sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, ismeri a gyártáshoz szükséges
alap- és kellékanyagokat, gépeket,
berendezéseket.
Felismeri az egyedi
és sorozatgyártás
során a gyártástechnológiai különbségeket, azonosságokat, ismeri a gyártáshoz szükséges
alap- és kellékanyagokat, gépeket,
berendezéseket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az egyedi
gyártás próbaszempontjait, ismeri a
sorozatgyártás szakaszait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az egyedi
gyártás próbaszempontjait, ismeri a
sorozatgyártás szakaszait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a női ruházati termékek díszítési
lehetőségeit, minőségi követelményeit.

Instrukció alapján
részben önállóan
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meghatározza a
gyártási folyamatot
a rajzi ábrák alapján
az egyedi és sorozatgyártásban.

3.8.1.6

A tantárgy témakörei

3.8.1.6.1
Női ruhakészítés gyártástechnológiája
A témakör a női ruházati termékek egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott szabászati és
gyártási feladatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Terítés módjai
‒ Teríték készítése egyedi és sorozatgyártáshoz
‒ Felfektetési rajz, terítékrajz készítése egyedi és sorozatgyártáshoz
‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei
‒ Szabás eszközei, balesetmentes használata
3.8.1.6.2
Női ruhakészítés: szoknyák, nadrágok gyártástechnológiája
A témakör a szoknyák és nadrágok készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A női szoknyák rajzi ábráinak értelmezése
‒ Szabásvonalakkal tagolt, csípővonal feletti, magasított derekú és csípőszoknya
‒ Rakott, hajtásokkal készülő szoknyák
‒ Női nadrágok rajzi ábráinak értelmezése
‒ Bőséghajtásos, zsebes, hajtókás nadrágok
‒ Csípőrészes farmernadrág
‒ Női szoknya és nadrág műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések
3.8.1.6.3
Női ruhakészítés: blúzok, ruhák gyártástechnológiája
A témakör a blúzok és ruhák készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A női blúz és ruha rajzi ábráinak értelmezése
‒ Szabásvonalakkal tagolt, húzással, hajtással díszített, különféle gallérral,
nyakköreldolgozással készülő blúzok és ruhák
‒ Női blúz és ruha műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok
és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések
3.8.1.6.4
Női ruhakészítés: mellények, kosztümök, kabátok gyártástechnológiája
A témakör a mellények, kosztümök és kabátok készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ A női mellény, kosztümkabát, kabát rajzi ábráinak értelmezése
‒ A béleletlen és bélelt mellény gyártástechnológiája
‒ A béleletlen és bélelt kosztümkabát gyártástechnológiája
‒ A női kabátok gyártástechnológiája, egyenes vonalú, karcsúsított, bevarrott ujjú,
raglánujjú
‒ Női blúz és ruha műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok
és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok
‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések
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3.8.1.6.5
Női ruhák díszítési lehetőségei
A témakör a női ruházati termékek díszítési lehetőségeivel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Varrat, varrás, kisalkatrészek, rátét, betét, applikáció, zsinórok, hímzés, húzózárak,
különböző gombok
‒ Női ruhák készítésének minőségi követelményei
3.8.2 Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy

405/403 óra

3.8.2.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja a női felsőruházati termékek készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával, figyelembe véve a korszerű alapanyagokat és divattrendeket.
3.8.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.8.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: mértékegységek
Szakmai tartalom: gyártmány-, modell- és alkatrészrajzok értelmezése, ruhaipari gépek és
kiegészítő berendezések ismerete, a ragasztás- és vasalástechnológia alkalmazása. A
gyártáshoz szükséges fő- és kellékanyagok fajtái és a díszítés módjai.
3.8.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)
kell lebonyolítani.
3.8.2.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek

Ismeretek

Meghatározza a
terítés, terítékkészítés, felfektetés,
szabás és ragasztás
munkafolyamatát.

Ismeri a terítés
módjait, a terítékkészítés egyedi és
sorozatgyártását, a
felfektetési rajzok
készítésének módjait, a szabás munkafolyamatát, minőségi követelményeit, a
szabás eszközeit,
munkavédelmi
előírásait és a ragasztógépek fajtáit.

Önállóság és felelősség mértéke

Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik a pontos
és precíz munkavégzésre. Betartja a
munka-, tűz- és
környezetvédelmi
előírásokat.
Munkakörnyezetében rendet tart.
Szakszerűen használja a kézi eszközöket,
gépeket,
berendezéseket.
Igényes
munkát

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Kiválasztja a női
szoknya készítéséhez szükséges gépeket, berendezéseket. Elkészíti a
modellezett szoknyákat műszaki
leírás és minőségi
követelmények
alapján egyedi vagy
sorozatgyártással.
Kiválasztja a női
nadrág készítéséhez
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Elkészíti a modellezett női nadrágokat
műszaki leírás és
minőségi követelmények alapján
egyedi vagy sorozatgyártással.
Kiválasztja a női
blúz és ruha készítéséhez szükséges
gépeket, berendezéseket. Elkészíti a
modellezett női
blúzokat és ruhákat
műszaki leírás és
minőségi követelmények alapján
egyedi vagy sorozatgyártással.
Kiválasztja a női
mellény készítéséhez szükséges gépeket, berendezéseket. Elkészíti a
modellezett mellényeket műszaki
leírás és minőségi
követelmények
alapján egyedi vagy
sorozatgyártással.
Kiválasztja a női
blézer készítéséhez
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Elkészíti a modellezett béleletlen kosztümkabátot műszaki
leírás és minőségi
követelmények
alapján egyedi vagy
sorozatgyártással.

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
modellezett női
szoknya készítésének folyamatát
műszaki leírás vagy
egyedi megrendelés
alapján. Ismeri a
próba szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
modellezett női
nadrág készítésének
folyamatát műszaki
leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próba
szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
modellezett női blúz
és ruha készítésének
folyamatát műszaki
leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próba
szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
modellezett női
bélelt és béleletlen
mellény készítésének folyamatát
műszaki leírás vagy
egyedi megrendelés
alapján. Ismeri a
próba szempontjait.
Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
modellezett női
béleletlen kosztümkabát készítésének
folyamatát műszaki
leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próba
szempontjait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
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végez.
Alkalmazza a műszaki dokumentáció
előírásait, mérettáblázatait.
Ellenőrzi a varrógép
beállítását (öltéssűrűség, szálfeszesség).
Önellenőrzést végez, hibát javít.
Szakmai kommunikációt folytat.
Megérti az idegen
nyelvű szakmai
kifejezéseket, a
gyakorlatban használt szakzsargonokat.
Képes önálló és
csoportmunkára.
Felelősséget érez az
általa végzett munkáért.

Kiválasztja a női
blézer készítéséhez
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Elkészíti a modellezett bélelt kosztümkabátot műszaki
leírás és minőségi
követelmények
alapján egyedi vagy
sorozatgyártással.
Meghatározza az
elejekidolgozás
módját, zsebzéstechnológiáját.
Kiválasztja a női
kabát készítéséhez
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Elkészíti a gyártmány- vagy modellrajznak megfelelő
divatkabátot a műszaki leírás és a
minőségi követelmények alapján
egyedi vagy sorozatgyártással. Meghatározza az
elejekidolgozás
módját, zsebzéstechnológiáját és a
bélelés fajtáját.
Kiválasztja az iskola modellgyűjteményéből a terméket
(termékeket). Műszaki dokumentációt készít, amelyben
megtervezi a gyártás folyamatát a
megrendeléstől a
termék átadásáig.

3.8.2.6

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
modellezett női
bélelt kosztümkabát
készítésének folyamatát műszaki leírás vagy egyedi
megrendelés alapján. Ismeri a próbák
szempontjait. Ismeri
az elejekészítés
technológáját. Ismeri a modell- vagy
gyártmányrajznak
megfelelő zsebzéstechnológiát.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az alap- és
speciálgépeket,
varratokat. Ismeri a
női divatkabát készítésének folyamatát műszaki leírás
vagy egyedi megrendelés alapján.
Ismeri a próbák
szempontjait. Ismeri
az elejekészítés
technológáját. Ismeri a modell- vagy
gyártmányrajznak
megfelelő zsebzéstechnológiát. Ismeri
a bélelések fajtáit.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a különböző
női ruházati termékek egyedi gyártási
folyamatát a megrendeléstől a gyártási folyamaton
keresztül a termék
átadásáig.

Teljesen önállóan

Műszaki dokumentáció készítése

A tantárgy témakörei

3.8.2.6.1
A szabás és a szabást megelőző műveletek
A témakör a női ruhakészítés gyártás-előkészítő műveleteit dolgozza fel. Ezen belül az
alábbi témákat tartalmazza:
‒ Terítés módjai
‒ Teríték készítése egyedi- és sorozatgyártáshoz
‒ Felfektetési és terítékrajz-készítés fajtái
‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei
‒ Szabás eszközei és balesetmentes használata
‒ Ragasztás- és vasalástechnológia
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3.8.2.6.2
Női szoknya és női nadrág készítése
A témakör a modellezett női szoknyák és modellezett női nadrágok készítését dolgozza fel
egyedi és sorozatgyártás technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya)
‒ Rakott és hajtásokkal készülő szoknyák (szoknyabélések)
‒ Nadrágszoknyák
‒ Él- és bőséghajtásokkal készülő női nadrágok (farmer, bermuda, sortnadrág)
‒ Különféle szárú nadrágok (trapéz, párhuzam, halász)
‒ Nadrágokon alkalmazott zsebek
‒ Aljavonal-készítési megoldások (hasíték, hajtóka)
‒ Női szoknyákon és női nadrágokon alkalmazott díszítések
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása
3.8.2.6.3
Női divatblúzok és női ruhák készítése
A témakör a divatblúzok és női ruhák készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás
technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Galléros (bubi, kihajtós, álló) blúzok
‒ Vállrészes, bőséghajtásos blúzok
‒ Bevarrott, japán, raglán- és denevérujjú blúzok
‒ Szabásvonalakkal tagolt női ruha
‒ Húzással, rakással bővített női ruha
‒ Különféle gallérmegoldással készülő női ruhák
‒ Különféle ujjamegoldással készülő női ruhák
‒ Egybeszabott és kétrészes női ruhák
‒ Női divatblúzokon és női ruhákon alkalmazott díszítések
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása
3.8.2.6.4
Női mellény készítése
A témakör a női mellények készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Béleletlen mellény
‒ Bélelt mellény
‒ Bélelési technológiák
‒ Mellényeken alkalmazott zsebek fajtái
‒ Mellényeken alkalmazott díszítések
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása
3.8.2.6.5
Női blézer készítése
A témakör a női blézer készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával.
Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
Béleletlen kosztümkabát, blézer készítése
‒ Szabásvonallal tagolt, béleletlen kosztümkabát
‒ Fazonos, galléros béleletlen kosztümkabát
‒ Rövid vagy hosszú ujjú béleletlen kosztümkabát
‒ Béleletlen blézereken alkalmazott zsebek fajtái
‒ Béleletlen blézereken alkalmazott díszítések
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Bélelt kosztümkabát, blézer készítése
‒ Különféle gallér- és szabásvonal-megoldásokkal, -kidolgozással (egyenes, karcsúsított és bővített)
‒ Elejekidolgozási technológiák (közbélések fajtái)
‒ Frontfix és formafix eljárások alkalmazása
‒ Kétvarrásos ujjakészítés (hamis hasíték és félig nyitott hasíték)
‒ Béleléstechnológiák
‒ Vasalástechnikák
‒ Díszítési technológiák
‒ Minőségi előírások, követelmények
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos használata
3.8.2.6.6
Női divatkabát készítése
A témakör a női divatkabát készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ Egyenes vonalú női kabát
‒ Karcsúsított női kabát
‒ Bő vonalú női kabát
‒ Záródási megoldások
‒ Különféle ujja-, gallér- és zsebmegoldások
‒ Béleléstechnológiák (melegítő bélések)
‒ Speciális vasalástechnikák
‒ Díszítési technológiák
‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos használata
3.8.2.6.7
Szabadon választott női ruhák készítése
A témakör szabadon választott modellek készítését dolgozza fel egyedi gyártástechnológiával. Ezen belül az alábbi témát tartalmazza:
‒ Szabadon választott modellek, vizsgaremek készítése: kosztüm (blézer és hozzáillő
szoknya, nadrág) vagy komplé (blézer, ruha) vagy kabát egyedi gyártástechnológiával. Modellgyűjteményből választott modellhez szabásminta készítése, alapanyag
kiválasztása, felfektetési rajz készítése digitalizált vagy számítógéppel szerkesztett
és modellezett alkatrészekből, alkatrészek szabása terítékrajz alapján, a választott
termék elkészítése a próbák szempontjainak figyelembevételével. Megrendelő, árkalkuláció és számla készítése a választott termékhez.
3.8.3 Női ruhák értékesítése tantárgy

31/31 óra

3.8.3.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy tanításának fő célja a tanulók gazdasági, kereskedelmi ismereteinek bővítése az
egyszerűbb vállalkozási formák működésének világában.
3.8.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Közgazdásztanár, pénzügyi szakember

68/80. oldal

3.8.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: százalékszámítás
Magyar: szövegértés
Szakmai tartalom: vizsgaremek-dokumentáció
3.8.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.8.3.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Értelmezi a vállalkozási formákat, a
vállalkozás alapítását és megszüntetését.
Kiválasztja a ruhaiparra jellemző
vállalkozási formákat, meghatározza a
személyi és tárgyi
feltételeket.
Kiválasztja a vállalkozás méretéhez az
adózás módját.
Meghatározza a
vállalkozás járulékfizetési kötelezettségét.
Elvégzi a vállalkozás marketingfeladatait.
Kiszámolja a vállalkozás bevételeit,
kiadásait.
Meghatározza a
beszerzési forrásokat, a raktár szükségességét, az értékesítés módját, a vállalkozási szerződés
formáját.
Meghatározza a
ruházati termék
árát, árajánlatot,
megrendelőt készít.
Elkészíti a vállalkozás számláit.
Tanulmányozza a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a vállalkozási formák előnyeit,
hátrányait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az egyszerűbb vállalkozási
formákat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri az egyszerűbb adózási lehetőségeket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a járulék
fogalmát, befizetési
kötelezettségét.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a vállalkozás
népszerűsítésének
eszközeit, lehetőségeit.
Levonja a következtetéseket a nyereség
vagy veszteség
szempontjából.

Ismeri a kereskedelmi folyamatokat.

Ismeri az árképzés
módját, az árajánlat
és megrendelő tartalmi elemeit.
Ismeri a számla
alaki és formai
követelményeit.
Ismeri a panaszkezelés folyamatát.

Instrukció alapján
részben önállóan

Teljesen önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Teljesen önállóan

Teljesen önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Törekszik a jogszabályi környezet
megismerésére.
Információt gyűjt
családi, baráti, médiakörökből.
Megfigyeli a gyakorlati képzőhely
beszerzési, raktározási folyamatát.
Szűkebb-tágabb
környezetében figyelemmel kíséri a
marketinglehetőségeket.
Tanulmányozza a
vásárláskor kapott
számlákat, nyugtákat.
Összegyűjti a vásárlásai során tapasztalt fogyasztóvédelmi információkat.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Aktuális adójogszabályokat tanulmányoz.

Online marketing
használata

Internet segítségével szerződésmintákat tanulmányoz.

3.8.3.6

A tantárgy témakörei

3.8.3.6.1
Vállalkozási alapismeretek
A témakör a vállalkozói kompetenciák fejlesztése során az egyszerűbb vállalkozási formák
alapításával és működésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ A vállalkozási formák
‒ A vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése
‒ A ruhaipari vállalkozás működtetésének személyi és tárgyi feltételei
‒ A vállalkozás adózása (egyszerű adózási lehetőségek: KATA, vállalkozói SZJA)
‒ A vállalkozás járulékfizetési kötelezettsége
‒ A vállalkozás népszerűsítése (online, offline marketing)
3.8.3.6.2
Kereskedelmi ismeretek
A témakör a vállalkozások kereskedelmi folyamatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:
‒ A vállalkozások bevételei és kiadásai
‒ Beszerzés, raktározás, értékesítés
‒ Árképzés, az ár összetevői
‒ Árajánlat, megrendelő készítése
‒ A vállalkozási szerződés
‒ Számlaadási kötelezettség, számlák fajtái
‒ A fogyasztóvédelem
3.8.4 Női ruhák szerkesztése, modellezése tantárgy

168/158 óra

3.8.4.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a szakszerű méretvétel folyamatába, a ruhaipari méretes és konfekciógyártáshoz szükséges női ruha alapszerkesztéseinek készítésébe és
az alapvető modellezési technikák megismerésébe, valamint a pontos, precíz szabásminta
kialakításába kicsinyített méretben. A tantárgy szorosan kapcsolódik az anyagismeret, gyártástechnológia és gépismeretek témakörhöz.
3.8.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
3.8.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.8.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
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3.8.4.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Szakszerűen használja a szerkesztéshez, modellezéshez
szükséges eszközöket.
Pontos méretet vesz
a különböző testalkattípusok ismeretében.
Tanulmányozza a
méretszabványokat,
mérettáblázatokat, a
méretnagyságokat
beazonosítja.
Alapszerkesztéseket
készít kicsinyített
méretben.
Felismeri a ruhák
jellegzetességeit a
divatrajzolvasás
folyamán.
Szakszerű, szabályos szerkesztéseket, modellezési
rajzokat, ábrákat
készít.
Különböző formaváltozatú termékeket modellez.
Kisalkatrészeket
szerkeszt, modellez.
Alapmintát készít,
kicsinyített méretben.

Konfekcióipari
szabásmintát készít
kicsinyített méretben.

Ismeretek

Ismeri a szakrajz
készítéséhez szükséges eszközöket.
Ismeri a méretvétel
szabályait és a testalkattípusok, testtartástípusok jellemzőit.
Ismeri a méretszabványok tartalmát, a
mérettáblázatok
fajtáit, a méretnagyság fogalmát.
Ismeri a különböző
sziluettek szerkesztéséhez szükséges
alapelveket.

Önállóság és felelősség mértéke

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a női ruhák
formaváltozatait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a szerkesztés, modellezés
szabályait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a modellezés
fogalmát, szabályait.
Ismeri a kisalkatrészek fajtáit.
Ismeri az alapminta
készítésének szabályait, menetét.
Meghatározza a
szabásminta készítéséhez szükséges
varrás-, hajtásszélesség mértékét, az
alapanyag, modell
és alkalmazott varrógépek ismeretében.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
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A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Törekszik a szakmai
kifejezések
pontos és szakszerű
használatára.
Szerkesztési méreteket meghatározza.
Alkalmazza a levett
méreteket.
Pontos,
precíz,
tiszta szerkesztési
rajzot készít kicsinyített méretben.
Füzetében a munkáit,
esztétikusan,
igényesen készíti.
A modellezési szabályok szerint végzi
a folyamatokat.
Pontosan, eszközök
segítségével másol.
Precízen, pontosan
mér.
Szakszerűen kivágja
a szabásminta körvonalát.
Értelemszerűen
jelöli a szabásmintákon alkalmazott
szükséges információkat, jeleket.
Alkalmazza a jelöléseket.
Munkakörnyezetében
tisztaságot,
rendet tart.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

3.8.4.6

A tantárgy témakörei

3.8.4.6.1
Szakrajzi alapismeretek
A témakör a szerkesztéshez, modellezéshez szükséges szakrajzi alapismeretekkel, szabályokkal, a testméretekkel kapcsolatos fogalmakkal, a különböző testalkattípusokkal foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Szakrajz készítéséhez szükséges eszközök, szabályok, méretek, méretarányok, jelölések
‒ Méretvétel, méretszabványok, mérettáblázatok, méretnagyságok, jelölések
‒ Női testalkat, testtartástípusok
3.8.4.6.2
Női szoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a női szoknyák alapszerkesztéseivel, eltérő testalkatra készülő szoknyák alapszerkesztéseivel, különböző szoknyaváltozatok modellezésével és azok szabásmintakészítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Szoknyák alapszerkesztése (szerkesztési alapelvek, fogalmak, egyenes vonalú
szoknya, egyenes vonalú szoknya különböző testalkatra, bővülő vonalú szoknya,
hatrészes, nyolcrészes, körszoknya, harangszoknya stb.)
‒ Különböző formaváltozatok modellezése (hajtásos, szabásvonalas, csípőrészes, húzott, rakott, magasított derekú, csípőrészes, zsebes, aszimmetrikus stb.)
‒ Nadrágszoknyák modellezése
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.8.4.6.3
Női nadrágok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a női nadrágok alapszerkesztéseivel, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Egyenes vonalú, bőséghajtásos és farmernadrág alapszerkesztése
‒ Zsebek modellezése, szabásminta-készítése
‒ Különböző hosszúságú nadrágok szerkesztése (sort, bermuda, halász)
‒ Különböző szárú nadrágok modellezése (trapéz, párhuzam)
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.8.4.6.4
Női blúzok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a női blúzok és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Mellformázó nélküli és mellformázóval készülő női blúz alapszerkesztése
‒ Eleje, háta alapmintájának kialakítása
‒ Női blúzujjak alapszerkesztése, alapminta kialakítása
‒ Gallérok szerkesztése (derékszögből induló, kihajtós, elejére és hátára szabott stb.)
‒ Különböző formaváltozatú női blúzok modellezése (galléros, kézelős, ráncolt, hajtásos, vállrészes, gombolópántos stb.)
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.8.4.6.5
Női ruhák alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a női ruhák és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Női ruha alapszerkesztéseinek készítése, alapminta kialakítása
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‒
‒
‒
‒
‒
‒

Ruhaujj szerkesztése, alapminta kialakítása
Mellformázó áthelyezések
Ujjmodellezések (rövid, hosszú)
Japán, raglán- és denevérujj modellezése, alapminta kialakítása
Különböző formaváltozatú női ruhák modellezése (szabásvonalas, szűk, bő vonalvezetésű, ráncolt, hajtásokkal készülő, galléros, bevarrt vagy rászabott ujjú stb.)
Egyedi és konfekcióipari szabásminta-készítése

3.8.4.6.6
Női mellények modellezése és szabásminta-készítése
A témakör női mellények modellezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen
belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Különböző formaváltozatú női mellények modellezése (boleró, rövid, hosszú,
karcsúsított, szabásvonalas, egyenes, zsebes, zsebfedős, bélelt, béleletlen stb.)
3.8.4.6.7
Női kosztümkabátok alapszerkesztése, modellezése és szabásmintakészítése
A témakör a női kosztümkabátok alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza
fel:
‒ Női kosztümkabát alapszerkesztésének készítése, alapminta kialakítása (karcsúsított, csökkentett mellkivéttel, egyenes vonalú)
‒ Egyvarrásos, kétvarrásos ujjak szerkesztése, alapminta kialakítása (ujjahasítékok)
‒ Különböző formaváltozatú női kosztümkabátok modellezése
‒ Ragasztós közbélés, bélésminta készítése
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.8.4.6.8
Női kabátok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése
A témakör a női kabátok alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével
és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Női kabát alapszerkesztésének készítése, alapminta kialakítása
‒ Kétvarrásos ujja-alapszerkesztés készítése, alapminta kialakítása
‒ Különböző formaváltozatú női kabátok modellezése
‒ Ragasztós közbélés, bélésminta kialakítása
‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése
3.8.5 Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat tantárgy

80/78 óra

3.8.5.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy a tanulók a megszerzett ismeretekre és az ismeretek alapján kialakult
szemléleteikre, valamint logikus gondolkodásukra támaszkodva különböző divatos modellek
készítéséhez szükséges szabásmintákat tudjanak készíteni méretarányosan, pontos méretvétel
alapján. Ruhaipari számítógépes gyártás-előkészítő rendszerben feldolgozza a szabásmintákat
további felhasználás céljából. Ruhaipari CAD/CAM-technológiát alkalmaz.
3.8.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus
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3.8.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás
Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia
3.8.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.8.5.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Szakszerűen használja a méretarányos szerkesztéshez, modellezéshez
szükséges eszközöket.
Tanulmányozza a
divattrendeket,
divatlapokat, szaklapokat.
Meghatározza a
szerkesztési méreteket, számol.
Méretarányos szerkesztést készít adott
méretre.
Leolvassa adott
modellről a jellegzetességeket a modellezés elvégzéséhez.
Különböző formaváltozatú termékeket modellez.
Jól érthető, logikus
modellezési rajzot
készít a modell
megfigyelése után.

Konfekcióipari
szabásmintát készít
kicsinyített méretben.

Dokumentációba
gyűjti az elkészített
szabásmintákat.

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a méretarányos szerkesztéshez
szükséges nagyméretű vonalzókat,
idomvonalzókat,
eszközöket.

Teljesen önállóan

Ismeri a divat követésének lehetőségeit.

Teljesen önállóan

Ismeri az egy adott
termék szerkesztéséhez szükséges
képleteket és számítási módjukat.
Ismeri a különböző
sziluettek szerkesztéséhez szükséges
alapelveket.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a divatrajzolvasás folyamatát
és a ruhák
fomaváltozatait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a modellezés
fogalmát, szabályait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Ismeri a szerkesztés, modellezés
szabályait.

Instrukció alapján
részben önállóan

Meghatározza a
szabásminta készítéséhez szükséges
varrás-, hajtásszélesség mértékét, az
alapanyag, modell
és alkalmazott varrógépek ismeretében.
Ismeri a dokumentáció készítéséhez
szükséges tartalmat.

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
A szükséges eszközöket, szakszerűen
használja.
Információt gyűjt,
tanulmányokat
készít.
Meghatározza
a
szerkesztési méreteket.
Alkalmazza a levett
méreteket.
Pontos,
precíz,
tiszta szerkesztési
rajzot készít kicsinyített méretben.
A modellezési szabályok szerint végzi
a folyamatokat.
Törekszik a megismert
modellezési
látásmód, térszemlélet alkalmazására,
az arányok megtartására.
Pontosan, eszközök
segítségével másol.
Precízen, pontosan
mér.
Szakszerűen kivágja
a szabásminta körvonalát.
Értelemszerűen
jelöli a szabásmintákon alkalmazott
szükséges információkat, jeleket.
Alkalmazza a jelöléseket.
Szakszerűen tárolja
az elkészített szabásmintákat. Digitalizál, szériáz, számítógépes
gyártás-

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Gyártás-előkészítő
rendszerben feldolgozza az elkészített
szabásmintákat,
digitalizál, szériáz.

3.8.5.6

Ismeri a számítógépes gyártáselőkészítő rendszerek használatát.

Instrukció alapján
részben önállóan

előkészítő berendezéseket
használ.
Betartja a munkaés balesetvédelmi
szabályokat
az
eszközök használatakor.

Számítógépes
CAD/CAM technológiát alkalmaz

A tantárgy témakörei

3.8.5.6.1
Női ruházati termékek szerkesztése, modellezése méretarányosan
A témakör szabadon választott divatos, egyedi tervezésű modellek szerkesztésével, modellezésével, méretarányos szabásminta-készítésével foglalkozik mért méretek alapján. Ezen
belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Női szoknya szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Női nadrág szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Női ruha szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Női blúz szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
‒ Női kosztümkabát vagy kabát szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése
3.8.5.6.2
Műszaki rajzsorozat készítése
A témakör a ruhaiparban alkalmazott szériázási irányelvekkel, alapfogalmakkal és módszerekkel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Műszaki rajzsorozat fogalma és készítésének alapelvei
‒ Műszaki rajzsorozat készítésének folyamata, módjai
‒ Mérettáblázatok, szériázási értékek meghatározása
‒ Női szoknya kézi és számítógépes szériázása
‒ Női nadrág kézi és számítógépes szériázása
3.8.6 Modellrajz és stílustan tantárgy

49/47 óra

3.8.6.1 A tantárgy tanításának fő célja
A tantárgy fő célja, hogy felkeltse az érdeklődést a szakma iránt a vizuális kultúra nyelvének
és a látás eszközrendszerének megismerésével. Fejleszti a szemmértéket, a forma- és arányérzéket, a harmonikus és esztétikai szemléletet. Bevezeti a tanulókat a divat világába, és megismerteti őket a ruhák formaváltozataival. A divatszabó a ruhakészítés első részében a modellkiválasztás, modellajánlás vagy az elkészítendő ruha végső formájának meghatározása
érdekében egyszerű, jól értelmezhető, arányos modellrajzot, gyártmányrajzot, részletrajzot
készít.
3.8.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások
Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus, rajztanár
3.8.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ábrázolási alapismeretek
Szakmai tartalom: anyagismeret, divatrajzolvasás
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3.8.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem
stb.) kell lebonyolítani.
3.8.6.5

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Készségek, képességek
Jól érthető, valósághű, egyszerű,
lendületes rajzokat
készít.
Alakrajzot készít.

Modellrajzot készít.

Gyártmányrajzot
készít, modellrajz
alapján.
Valósághűen ábrázolja a ruhadíszítéseket.
Helyesen összekapcsolja a testalkatnak
megfelelő formájú
ruhadarabokat.
Felismeri a ruhák
jellegzetességeit a
forma és a sziluett
elemzésével.
Összeállítja a ruhatárat.

Modelltervvázlatokat készít.
Modelltervhez
anyagokat, kellékeket társít.

Ismeretek
Ismeri a szabadkézi
ábrázolások területeit.
Ismeri a valóság
leegyszerűsített
ábrázolásának arányait.
Ismeri a ruha viseletekor keletkező
jellegzetes ruharáncokat az alakon.
Alkalmazza a ruha
és a mozgás kapcsolatát.
Ismeri a gyártmányrajz fogalmát, jellemzőit.
Ismeri a díszítő
kellékeket és azok
rajzos kivitelezésének megvalósítását.
Ismeri a különböző
testalkattípusokat és
a hozzájuk illő
öltözeteket.
Ismeri a ruhák formaváltozatait, sziluettjét.
Ismeri a ruhák jellegzetes funkcióit,
az öltözködési stílusokat és a divatirányzatokat.
Ismeri a divatvonalak jelentőségét, a
szabászati, díszítési
lehetőségeket.
Alkalmazza a színek, minták, felületek kapcsolódását.

Önállóság és felelősség mértéke
Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik a megismert
látásmód,
térszemlélet alkalmazására, a harmonikus arányok megjelenítésére.
Az ábrázolt valóságot leegyszerűsíti,
lényeges tulajdonságait kiemeli.
Információt gyűjt,
rajzgyakorlatokat
végez, tanulmányokat készít.
Szakszerű, pontos,
olvasható
rajzot
készít.
Érzékelteti
az
anyagszerűséget és
a tulajdonságokat.
Alkalmazza
az
öltözködés törvényszerűségeit.
Alkalmazza
az
optikai hatásokat az
öltözeten belül, az
előnyösebb megjelenés szem előtt
tartásával.
Információt gyűjt az
aktuális divatról.
A divat, stílus és
alkalom összhangját
érvényesíti.
Szabadon választott
modelltervet jól
értelmezhetően,
rajzon ábrázol.
Modelltervhez illő,
divatos, esztétikus
alap- és kellékanyagokat, díszítő kellékeket választ.

Általános és szakmához kötődő
digitális kompetenciák

Rajzprogramot
alkalmaz.

3.8.6.6

A tantárgy témakörei

3.8.6.6.1
Az emberi testalkatok és öltözetek kapcsolata
A témakör a női testalkat aránytanulmányaival és az öltözetek ábrázolási és díszítési módszereivel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Az emberi test arányai
‒ Egyszerű női arányfigura szerkesztése
‒ Próbababa szerkesztése
‒ Modellrajz készítése
‒ Gyártmányrajz készítése
‒ Ruhadíszítések
3.8.6.6.2
Női alkatok csoportosítása
A témakör a női testalkatok anatómiai szempontok alapján történő rendszerezésével, azok
előnyös vagy előnytelen viseletének meghatározásával foglalkozik. Ezen belül az alábbi
témákat dolgozza fel:
‒ Alkatok a törzs és a láb arányai szerint és előnyös viseletük (hosszú, rövid törzsű
alkat)
‒ Alkatok a törzs és a láb arányai szerint és előnyös viseletük (hosszú, rövid törzsű
alkat)
3.8.6.6.3
Női öltözetek és öltözködési stílusok
A témakör a női ruhák formaváltozatainak rendszerezésével foglalkozik, a sziluett, az alkalom, az életkori sajátosságok figyelembevételével és az öltözködési stílusok megismerésével, és ezek ismeretében tudatosan alkalmazza azt gyakorlati feladatokban. Ezen belül az
alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Ruhasziluett fogalma és típusai
‒ Női ruhák formaváltozatai
‒ Öltözködési stílusok, divat- és stílusirányzatok
‒ Az öltözet funkciója, viselete jelzésrendszere, alapfogalmak
‒ Ruhatár összeállítása (alkalomhoz illő, életkori, életviteli sajátosságok figyelembevételével)
3.8.6.6.4
Modellrajzok készítése
A témakör különböző modellrajz-tanulmányok készítése során mélyíti el az előző témakörök ismereteit. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel:
‒ Különböző stílusú, típusú modellek rajzvázlatainak készítése
‒ Anyagtársítások vázlatokhoz
‒ Az alkati sajátosságok és az öltözékterv összhangja
‒ Szabásvonalak, színek, minták, felületek kedvező kapcsolódása
‒ Saját modelltanulmányok készítése
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4 RÉSZSZAKMA
A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget
tett a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek.
4.1 A részszakma megnevezése: Lakástextil-készítő
4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma:
Az oktatási egység
3. fejezetben szereplő
azonosító száma
3.5.1
3.5.2

Az oktatási egység megnevezése
Lakástextíliák gyártástechnológiája tantárgy
Lakástextíliák készítése tantárgy

4.2 A részszakma megnevezése: Textiltermék-összeállító
4.2.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma:
Az oktatási egység
3. fejezetben szereplő
azonosító száma
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Az oktatási egység megnevezése
Textiltermékek szabásminta-készítése tantárgy
Textiltermékek gyártástechnológiája tantárgy
Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy

5 EGYEBEK
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