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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított kötöttáru varró szalagmunkás

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított kötöttáru varró szalagmunkás
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:
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Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2017-09-28

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

10 - Könnyűipar

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
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Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betanított kötöttáru varró szalagmunkás a kötöttáru gyártás konfekcionálásában vesz részt, a varrodai
szalagrendszer előkészítő részeként, a varroda-, vagy szalagvezető irányítása, felügyelete alatt. Varró
munkát végez, a kötöttáru összeállítását előkészítő részfeladatokban vesz részt. A képzés során elsajátítja
a huroköltésű varrógép alapszintű gépismeretét, megtanulja annak befűzését, magabiztos használatához
szükséges kezelését. Elsajátítja a kötöttáru kezelésének sajátosságait a varrási folyamat során, valamint a
minőségi követelmények alapjait. Megtanul kötött terméket szemsoron, szempálcán varrni, tűzni. Képes
lesz különböző kötés-, illetve anyagtípusokat együtt tartani, kezelni a varrás során. Huroköltésű gépen az
előzőleg felsorolt alaptudás megszerzésével képes lesz speciálisan a kötött ruházati termék előkészítő
műveleteinek elvégzésére: húzózár-, gallér előkészítésére és összevarrására, zsebpatnik-, zsebszegők-, kis
alkatrészek előkészítésére, dísztűzésére.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
8. Gépkezelők, összeszerelők,
járművezetők

Foglalkozás
megnevezése

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Ruházati gép kezelője és
gyártósor mellett dolgozó

Betanított kötöttáru varró
szalagmunkás

FEOR
száma
8122

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
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Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

200

300

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri a varrás alapfogalmait.

Képes a szakmai
alapfogalmak helyes
alkalmazásával
kommunikálni.

Törekszik szakmai
elméleti tudásának
elmélyítésére.

Felelősséggel használja a
szakmai alapfogalmakat
kommunikációja során.

Ismeri a huroköltésű varrógép
működését, működtetését.

Képes magabiztosan,
balesetmentesen
működtetni a varrógépet.

Törekszik gépismerete
bővítésére.
Irányíthatóság,
megbízhatóság jellemzi.

Önállóan és
felelősségteljesen
használja a varrógépet.

Ismeri a varró munka
védőfelszereléseit, eszközeit.

Képes a védőeszközöket
rendeltetésszerűen
használni.

Kötelezőnek tekinti a
Önállóan használja a
védőeszközök használatát
védőeszközöket.
önmagára nézve is.

Ismeri a különböző anyagtípusokat,
kötésfinomságokat.

Képes felismerni a
különböző
anyagtípusokat,
kötésfinomságokat.

Törekszik az anyag- és
kötéstípusok pontos
azonosítására.

Önállóan azonosítja a
különböző
anyagtípusokat,
kötésfinomságokat.

Ismeri a kötött felsőruházati termék
gyártásához szükséges műszaki
dokumentációt.

Képes a dokumentáció
utasításait értelmezni,
alkalmazni.

Törekszik a műszaki
dokumentációk alapos
megértésére.

Önállóan használja és
alkalmazza a műszaki
dokumentációt.

Ismeri a kötött ruházati termék
összeállítandó alkatrészeit.

Képes felismerni a
szabvány alkatrészeit.

Törekszik tudásának
bővítésére.

Önállóan és megfelelően
alkalmazza alkatrész
ismeretét.

Kellékismeretének
bővítésére, fejlesztésére
törekszik.

Önállóan felismeri a
használt kellékeket,
beazonosítja felhasználási
területüket.

Ismeri a kötöttáru gyártásban
Képes felismerni a
használt kellékeket (húzózár, patent, kellékeket, beazonosítja
gomb stb.).
felhasználási területüket.

Képes a
Ismeri a
Folyamatosan fejleszti
húzózár,gallér,zsebpántok,
húzózár,gallér,zsebpántok,zsebfedők
gyakorlati tudását,
zsebfedők előkészítő
előkészítésének gyakorlati
törekszik az elkészítési
műveleteinek elvégzésére,
folyamatát.
idő csökkentésére.
megvarrására.
Ismeri a tűz-, munka-, baleset- és
környezetvédelmi előírásokat.

Képes a tűz-, munka-,
baleset-, valamint a
környezetvédelmi
előírások betartására.

Megérti és elfogadja a
tűz-, munka-, baleset- és
környezetvédelmi
előírások betartásának
fontosságát.

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
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Önállóan és az előírt
minőségben végzi a
varrást.
Felelősségteljesen
betartja a tűz-, munka-,
baleset és
környezetvédelmi
előírásokat.
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A betanított kötöttáru varró szalagmunkás képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony
iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. A ruhaipar
területén a betanított szalagmunkás iránti kereslet egyre inkább növekszik. Az elmúlt években a
ruhaipari varró szakmák iránt egyre csökken az érdeklődés, egyre kevesebb az oktatásra jelentkezők
száma, ezért a szakmába az utánpótlás nincs biztosítva. A régióban és országos szinten a kötöttáru
konfekcionáló szakképzés nem megoldott, ilyen képzések nem indulnak, ezért van szükségünk saját
területünkön saját szakemberek képzésére. A betanított kötöttáru varró szalagmunkás az egyes
munkafeladatok szakszerű elvégzésével segíti a magasabb képzettséggel rendelkező szakemberek
munkáját.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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