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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Ruhaipari sablon kivágó

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Ruhaipari sablon kivágó
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00201-17-10 2 08 2

Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2017-10-26

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 Ruhaipari sablon kivágógép kezelője a felsőruházati termék előállításában vesz részt. A gyártás egyéb
folyamataiban használatos sablonokat(szabászat, varroda, vasaló stb.) az üzemrész vezető irányítása,
felügyelete mellett készíti el. Munkája során a sablonokat azonosítja, előkészíti, majd kivágja azokat.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése

8. Gépkezelők, összeszerelők,
járművezetők

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Textilipari gép kezelője
és gyártósor mellett
dolgozó

8121

Ruhaipari sablon vágó

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
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
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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

Ismeri a szabászati
sablonokat.

Képesség

Attitűd

Képes a szabászati
sablonokat azonosítani
(eleje, háta, ujja st.) a
további
munkafolyamatok
elvégzésére.

Törekszik szakmai
tudásának elmélyítésére.

Felelősség, autonómia
Felelősséggel használja a
szakmai alapfogalmakat
kommunikációja során.

Képes beazonosítani a
Ismeri a szabászati sablon sablonok alkatrészeit
alkatrészeket.
(formája, mérete, típusa
szerint).

Törekszik sablonalkatrész Felelősséggel tudja
változásainak folyamatos azonosítani a sablon
figyelésére.
alkatrészeit.

Ismeri a sablon
szerkesztő és kiegészítő
programokat.

Törekszik a program
Önállóan használja a
lehetőségeinek széleskörű
sablonvágó programot.
megismerésére.

Képes a sablonszerkesztő
helyes használatára.

Ismeri a sablon
szerkesztőprogram által
elkészített fájlokat.

Képes a megszerkesztett
fájlok bekeresésére,
kiválasztására.

Törekszik a
sablonszerkesztési
ismereteinek bővítésére.

Önállóan és
felelősségteljesen
azonosítja a kivágandó
egyes modellekhez
tartozó sablont tartalmazó
fájlt.

Ismeri azokat az adatokat
amelyek az egyes
sablonok
beazonosításához
szükségesek(méret,
modellszám, cikkszám,
alkatrész neve stb.).

Képes a sablonokra
kerülő információk
felvitelére és
szerkesztésére.

Törekszik a munkáját
fokozott figyelemmel és
pontossággal végezni.

Felelősséggel tünteti fel a
későbbi felhasználás
során a fontos adatokat a
sablonokon.

Ismeri a sablonvágás
folyamatát.

Képes a sablonvágás
folyamatának
felépítésére.

A sablonvágás
folyamatának hatékony
elsajátítására törekszik.

Önállóan építi fel a
sablonvágás lépéseit a
szakmai
követelményeknek
megfelelően, további
felhasználás céljából
(becsípés, jelölések,
szűkítők stb.).

Ismeri a sablon vágógép
működési elvét.

Képes rendeltetésének
megfelelően kezelni a
sablonvágó gépet.

Törekszik fejleszteni és
szélesíteni a gép
működtetéséhez
szükséges tudását.

Önállóan végzi munkáját,
folyamatos önellenőrzés
mellett.

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.

Felelősségteljesen
betartja a tűz-, munka-,
baleset és
környezetvédelmi
előírásokat.

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
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Az elmúlt években a ruhaipar sokat fejlődött, s mint sok más iparágban, a számítástechnika itt is teret
hódított. A ruházati termékek sablonjait már sok üzemben nem manuálisan szerkesztik, hanem
számítógépes program segítségével. Ezeknek a számítógéppel szerkesztett sablonok kirajzolására és
kivágására több ruhaipari cég is sablon kivágó gépet használ, azonban ennek kezelése képzést igényel.
Mivel iskolarendszerben nem tananyag ennek a gépnek a kezelése, a ruhaipari sablon kivágó a
képzéssel szerzett plusz tudásával, jobb eséllyel vállalhat munkát a ruhaiparban, a ruházati termékeket
gyártó cégeknél.

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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