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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kézműves ajándéktárgy készítő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kézműves ajándéktárgy készítő
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00211-17-10 1 07 1

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2017-12-14

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

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00211-17-10 1 07 1 /M-01

Ajándék- és dísztárgy alapanyagok ismerete

SzPk-00211-17-10 1 07 1 /M-02

Ajándék- és dísztárgy készítés gyakorlata

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
1 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
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Foglalkozás- egészségügyi alkalmasság a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
Írni, olvasni tudás, matematikai alapműveletek ismerete.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Kiválasztja és előkészíti az ajándéktárgyak alapanyagait és az elkészítésükhöz szükséges eszközöket. A
naptári év és az emberi élet ünnepköreihez kapcsolódó, arra jellemző ajándékokat készít. A jeles
ünnepek hagyomány szerinti speciális ajándéktárgyait elkészíti.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése

7. Ipari és építőipari foglalkozások

FEOR
száma

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Egyéb kézműipari
foglalkozású

7419

Kézműves ajándéktárgy
készítő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, 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 összóraszáma

120

170

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
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Az ajándék és dísztárgy készítése a hátrányos helyzetű térségekben élők számára kitörési lehetőséget
kínál. Jelentősebb beruházás nélkül munkalehetőséget, megélhetést biztosíthat a képzettséggel nem
rendelkező, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, valamint megváltozott
munkaképességűek számára. Bevételi forrás lehet az általuk elkészített ajándéktárgyak értékesítése. Az
otthon megtalálható, illetve olcsón beszerezhető, vagy másra már nem alkalmas alapanyagokból
használható, értékes, piacképes terméket tudnak előállítani, mely termékek az ünnepekhez kapcsolódóan
egész év folyamán készíthetőek, és értékesíthetőek. A képzettséggel akár önállóan, vagy bedolgozóként
is tevékenykedhetnek, vagy akár a szociális foglalkoztatás keretén belül. Jelenleg az ajándéktárgy és
dísztárgy készítés területére vonatkozó szakképesítés hiányzik. Az új szakma lehetőséget ad dísz- és
ajándéktárgyakat a piac által igényelt minőségben és mennyiségben előállítani, ami a befektetett
alapanyag, és munka értékét megtöbbszörözheti.
11. 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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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00211-17-10 1 07 1 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Ajándék- és dísztárgy alapanyagok ismerete

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

40

60

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. 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 az ajándéktárgyak
készítéséhez
leggyakrabban használt
textíliák fajtáit,
tulajdonságait és célszerű
alkalmazását.

Célszerűen tudja
használni a különböző
anyagfajtákat az
ajándéktárgy jellegétől
függően.

Felelősséget érez a
Törekszik az alapanyagok
dísztárgynak megfelelő
tulajdonságainak és
alapanyagok helyes
felhasználási területeinek
kiválasztásával
alapos megismerésére.
kapcsolatban.

Ismeri a gyapjú és
pamutfonalak fajtáit és
tulajdonságait.

Célszerűen tudja
használni a gyapjút és
pamutfonalakat az
ajándéktárgy jellegétől
függően.

Motivált a feladat sikeres
végrehajtásában.

Önellenőrzést végez
munkavégzése során, az
elkövetett hibákat
önállóan javítja.

Ismeri papírfélék,
csomagolóanyagok,
szalvéták, rajzpapírok,
merített papírok fajtáit,
tulajdonságait és célszerű
alkalmazását az
ajándékkészítés során.

Célszerűen tudja
használni a különböző
papír fajtákat az
ajándéktárgy jellegétől
függően. Megérti, hogy
az ajándéktárgyak
minőségét befolyásolja a
kiválasztott anyag fajtája.

Elkötelezett a precíz
szakmai munka mellett.

Önállóan választja ki a
feladathoz a szükséges
termékeket.
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Ismeri a gyöngyök,
üvegek fajtáit, és
felhasználási lehetőségeit
az ajándékkészítés során.
Ismeri a törékeny és
gyermekek számára
veszélyes anyagok
felhasználásának
szabályait.

Célszerűen tudja
használni a gyöngyöt,
üveget az ajándéktárgy
jellegétől függően.
Figyelmet fordít az
ajándékok gyermekbarát
kivitelezésére. A törékeny
és lenyelhető elemekből
álló tárgyon
figyelmeztető szöveget
helyez el.

Ismeri a viasz
tulajdonságait, és a kézi
gyertyakészítés lépéseit,
folyamatát, szabályait.
Ismeri a viasz színezés és
a gyertyakészítés során
alkalmazható
mintakészítés módját.

Képes viaszt színezni,
mártogatásos módszerrel
gyertyát készíteni. Lépes
több színnel és mintával
dolgozni a
gyertyakészítés során.

Ismeri a szalma, vessző,
és csuhé, toboz és egyéb
termények fizikai
jellemzőit,
ajándékkészítéshez
szükséges előkészítési
folyamatát, és célszerű
felhasználási módját.

Képes előkészíteni a
különböző terményeket
az ajándéktárgy
készítéséhez. Ki tudja
választani a megfelelő
terményt a dísztárgy
készítésekor.

Ismeri az ajándékkészítés
során használatos
eszközök jellemzőit,
használatukat: olló, kés,
díszítő eszközök: gica,
ragasztó fajták,
ragasztópisztoly, festék,
kapcsozó gép, tű, cérna,
kötöző anyagok,
csípőfogó, kúpos fogó,
kalapács.

Képes kiválasztani a
megfelelő
segédanyagokat és
eszközöket, a termék
szakszerű, tartós és
minőségi elkészítése
érdekében.

Szem előtt tartja a
minőségi munka
követelményeit és
törekszik a díszítéseket a
tanultak szerinti pontos
elkészítésre.

Felelősséget érez a leendő
felhasználói kör iránt,
gyermekek számára
készített termékek esetén
kiemelten.Betartja a
törékeny és gyermekek
számára veszélyes
anyagok felhasználásának
szabályait.

Felelősséget érez saját és
környezete biztonsága
iránt.Betartja a
gyertyakészítés során a
munkavédelmi
előírásokat.

Felelősséget érez a jó
Törekszik az
minőségű alapanyagok
alapanyagnak megfelelő
kiválasztásával és
előkészítési eljárás pontos
használatával
betartására.
kapcsolatban.

Nyitott a segédanyagok
és eszközök szakszerű
alkalmazására.
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Felelősséget vállal a
munkájához szükséges
segédanyagok,
munkaeszközök
megfelelő állapotáért,
karbantartásáért.
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00211-17-10 1 07 1 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Ajándék- és dísztárgy készítés gyakorlata

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

80

110

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. 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

Ismeri az Advent és
Karácsonyt díszítő- és
ajándék tárgyainak
jellemzőit, a koszorúk és
a karácsonyfadíszek, a
mikulászsákok, az
adventi koszorúk, a
karácsonyfadíszek, a
mézeskalácsok, az
üdvözlőlapok, a
gyertyakészítések és a
textilszalvéták hímzését.

A kiválasztott
anyagokból (pl.: textil,
szárazkötészeti anyagok,
agyag, szalma, csuhé,
viasz) képes az
alkalomnak megfelelő,
karácsonyi és adventi
dísztárgyat készíteni.
Alkalmazza a hímzést
mint díszítés módszerét.

Elkötelezett a minőségi
dísztárgy készítésében.

Felelősséget vállal saját
munkája minőségéért.

Ismeri a Farsang díszítőés ajándék tárgyainak
jellemzőit: jelmezek,
álarcok, maszkok.

A kiválasztott
alapanyagokból, textilből,
kartonból, papírmaséból
képes jelmezt, álarcot
maszkot készíteni.

Az anyagok
összeválogatásánál szem
előtt tartja az esztétikai
szempontokat.

Önellenőrzést végez az
anyagok összeválogatása
során.
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Felelősség, autonómia
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Ismeri a Valentin nap
díszítő- és ajándék
tárgyainak jellemzőit.
Tudja, hogy a Valentin
nap legjellemzőbb
motívuma a szív, és, hogy
a szív mint dísztő
motívum meghatározó
jellemzője az ünnepnek.

Képes az alkalomnak
megfelelő színvilágot
használni és különböző
díszítési technikákat
alkalmazni papírral,
textilek felhasználásával,
terményekkel, gyertyával,
és használja az ünnep
legjellemzőbb motívumát
az ajándéktárgyakon.

Ismeri az Anyák napja
díszítő- és ajándék
tárgyainak jellemzőit:
üdvözlőlapok készítése
virág- és szívmotívumok
alkalmazási lehetőségeit
különböző technikákkal.

Képes az alkalomnak
megfelelő tárgyakat
készíteni és díszítési
technikákat kiválasztani.

Nyitott a feladatok
megértésére és motivált
azok sikeres
végrehajtásában.

Önállóan állítja össze a
termékekhez szükséges
alapanyagok és eszközök
listáját.

Ismeri a tojásdíszítés
technikáit, és a
díszítéshez szükséges
eszközöket: hímelés,
festés, ragasztás.

Képes különböző
díszítési technikákat
alkalmazni festékkel,
viasszal, ragasztással.

Elkötelezett abban, hogy
az amit elkészített
megfeleljen az
elvárásoknak.

Önállóan alkalmazza a
tojás előkészítésének
módját.

Ismeri a húsvéti
állatfigurák készítését
agyagból, textilből,
papírból.

A kiválasztott
alapanyagokból húsvéti
állatfigurát készít.

Önkritikus a saját
munkájával szemben.

Önállóan képes a figurák
tervezésére, ha szükséges
sablon készítésre, a
termék megfelelő
díszítésére.

Ismeri a személyre szóló
ajándéktárgyak
készítésének technikáit:
hímzés, varrás,
(könyvjelző, edényfogó)
agyag (edények) bőr
(erszények, tokok) papír
(üdvözlőlapok, origami)
gyöngy (figurák)
decoupage, üvegfestés.

Képes az ajándéktárgy
megtervezésére, és a
célnak megfelelő
alapanyagok
kiválasztására.

Megérti a termék
tervezésének egyszerű
lépéseit, az egyszerű
minta kijelölésének
lehetőségét az
eszközökön.

Alkalmazza a termék
tervezésének és a minta
jelölések lépéseit.

Önállóan választja ki a
feladathoz a szükséges
termékeket.

Felelősséget érez a
vásárló iránt, az
elkészítés során
figyelembe veszi a
célcsoport
igényeit.Elfogadja az
elkészült dísztárgyak
minőségére vonatkozó
követelményeket.
Magára nézve
kötelezőnek tartja a
megtanult szabályok
betartását.

Képes alkalmazni a méret
Ismeri a méret tervezés és
Szem előtt tartja az
tervezés szabályait, és a
díszítés elhelyezés
esztétikum és a minőség
díszítés elhelyezés
szabályait.
összhangját.
arányait.

Önállóan választja ki és
alkalmazza a díszítésül
használt anyagokat.

Ismeri a munka
előkészítés feladatait, és a
különböző anyagokból
készült tárgyak
elkészítésének lépéseit.

Önállóan ütemezi a
dísztárgy elkészítéséhez
szükséges lépéseket.

A munka előkészítési
feladatokat, minden
esetben elvégzi, és az
elkészítés lépéseinek
sorrendjét alkalmazza.

Betartja a munkavégzés
szükséges sorrendjét az
előkészítés és a
megvalósítás során.
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Ismeri feladatvégzéshez
kapcsolódó
balesetvédelmi és
munkavédelmi
előírásokat.

Alkalmazza a szükséges
balesetvédelmi és
munkavédelmi
előírásokat.

Munkavégzés során
betartja a balesetvédelmi
és munkavédelmi
előírásokat.

Önállóan értékeli a
munkájához kapcsolódó
munka és balesetvédelmi
feltételek meglétét vagy
hiányosságait. Önállóan
lépéseket tesz a
hiányosságok
megszüntetésére a munka
megkezdése előtt.

Megérti a termék
árképzésének fontosabb
elemeit, a gazdaságosság
főbb szempontjait.

Szakmai ismeretei
birtokában képes
kiszámolni az elkészült
termékre fordított
anyagmennyiséget,
munkaórát és annak árát.

Önkritikusan állapítja
meg munkái árát.

Az értékesítésre
vonatkozó döntéseit
önállóan hozza meg.
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