„Textilipari ismeretek –
Korszerű textilanyagok és technológiák”
„Textilipari ismeretek” c. digitalizált tananyag
elsajátítása távoktatásban konzultációval, tesztvizsgával
A korszerű alapismereteken kívül, többek között az újszerű nyersanyagok, technológiák,
innovatív és korszerű textilszerkezetek, környezetkímélő eljárások, beszerzéssel
kapcsolatos műszaki kérdések, a minőségmegvalósítás és a fogyasztóvédelem aktuális
tudnivalói kerülnek a képzés előterébe. A TMTE által fejlesztett és az aktualitásokkal
folyamatosan kiegészített „Textilipari ismeretek” c. CD-ROM 1.200 diából áll. A digitalizált
tananyag tíz részre tagozódik és blended learning képzési formára alkalmas (számos
ábrával, fényképekkel, mozgó képekkel, videó-részletekkel).
1. A blended learning tréning forma előnyei
- korszerű tudást szerezhet
- idő és költségtakarékos
- kényelmes, hatékony módszerrel
2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák:
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és ismereteket ad az alábbi
témakörökben:
1.1.
Bevezetés
1.2.
Szálasanyagok
1.3.
Fonalak jellemzői, előállítása; terjedelmesítés; cérnázás
2.
Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások
3.
Textilkikészítési ismeretek
4.
Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek
5.
Anyagvizsgálatok
6.
Környezetvédelem, környezetgazdálkodás
7.
Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek
8.
Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk
(minden modul végén tesztfeladatok)
3.
-

A tréning célcsoportjai
szakoktatással foglalkozók, képzők
textil- és textilruházati gyártók,
beszerzők, kereskedők, forgalmazók
tisztító szolgáltatást végző vállalkozások

Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá lakástextillel, műszaki, ipari
alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységet folytat.
4. A tréning lebonyolítása
A tréning kétféle módon valósul meg:
1. Egyéni tanulással a kiadott CD tananyag és a tesztfeladatok megoldásával. A
képzés magában foglalja egy alkalommal történő konzultációt telefonon vagy
személyesen a TMTE székhelyén előre egyeztetett időpontban.
Ebben az esetben a tréning díja:
TMTE tagoknak: 15.000 Ft+ÁFA/fő
Nem tagoknak: 20.000 Ft+ÁFA/fő
2. Csoportos tréning kihelyezetten, minimum 5 fős csoportokban.
A kihelyezett tréning során a tananyagot 2x8 órás előadás keretében mutatjuk
be a képzést többségben igénybevevők székhelyén, amelyhez a vonzáskörzetben
levő érdeklődők is bekapcsolódhatnak.
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A tréning időpontját a résztvevők többségének igényéhez alkalmazkodva
határozzuk meg.
A kihelyezett tréning előadásaihoz kapcsolódó konzultációs lehetőségen kívül,
külön időpontban elektronikus (e-mail levelezés, skype kapcsolat, telefon)
konzultációs lehetőséget is biztosítunk.
A tudáselsajátításról a CD-ROM nyolc fejezete végén található tesztfeladatok
megoldásával lehet meggyőződni (a rendszer azonnal értékeli a teljesítményt).
A tréning díja:
Csoportár 5 fő esetén
TMTE jogi tagoknak
125.000 Ft+ÁFA, további tagok: 15.000 Ft+ÁFA/fő
Nem tagoknak
160.000 Ft+ÁFA, további tagok: 15.000 Ft+ÁFA/fő
A tréning magában foglalja a CD-ROM árát, az előadásokon és konzultációkon
való részvétel és a számonkérés költségeit.
4. A tréningről kiállított dokumentum:
A képzésen résztvevőknek, akik a tesztfeladatokat eredményesen megoldották a TMTE
oklevelet állít ki arról, hogy az újszerű képzési formában a tréninget sikeresen
elvégezték.
5. Részvétel feltételek:
A mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy
cégüktől hány fő részvételére számíthatunk és a képzést mikor és hol javasolják
megtartani.
A jelentkezések ismeretében a TMTE a jelentkező cég kapcsolattartójával egyezteti a
tréning további technikai részleteit.
Bízunk abban, hogy cégük és szakembereik érdeklődését sikerült felkelteni ajánlatunkkal.
A tréninggel kapcsolatos valamennyi kérdésüket és szíves érdeklődésüket ill. konkrét
jelentkezésüket várjuk a TMTE elérhetőségein (telefon/fax: 36 1 201 8782, e-mail:
titkarsag@tmte.hu).
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