……………… számú Konfekcionált termékgyártó betanított munkás megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény-javaslat
1. A javaslatot tevő adatai1
1.1

Természetes személy esetén:

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén:

1.2.1 Név:
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1

Megnevezése: Konfekcionált termékgyártó betanított munkás képzés Ágazat megnevezése: Kreatív

2.2

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1013

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
3.1

Megnevezése: Konfekcionált termékgyártó betanított munkás

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:
4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály:

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:
A konfekcionált termékgyártó betanított munkás feladata műszaki dokumentáció és
szakmai irányítás, felügyelet mellett, sorozat- és méretes termékek gyártásához, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítéséhez, ruházati termékek átalakításához, javításához kapcsolódó rész munkafeladatok elvégzése.
Munkáját a jó kézügyesség, a pontosság, a szemmérték, a részleges önállóság, valamint a
csapatmunka jellemzik.
Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő, varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. A szükséges gépeket, vasalóberendezéseket, formapréseket, balesetmentesen
üzemelteti. Egyedi gyártás esetén próbák után igazít, majd befejezi a férfiruházati terméket.
6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: nem

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

.
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7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
7.1

Iskolai előképzettség3:
alapfokú iskolai végzettség,

7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma(Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
8.1

Minimális óraszám: 200

8.2

Maximális óraszám: 300
A szakmai követelmények leírása:

8.3

Nem modulszerű felépítés esetén:

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

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

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik az alap- és
segédanyagok
szakszerű és gazdaságos felhasználására.

Önállóság és felelősség mértéke
Instrukció alapján
részben önállóan

Szakszerűen
használja a mérőeszközöket.

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

Fejlődik a számolási, mérési és mérőeszköz-használati
készsége.
Törekszik eszközeit
munkára alkalmas
állapotban tartani.

Instrukció alapján
részben önállóan

Kiválasztja, munkára
előkészíti, rendel-

Alkalmazói szinten
ismeri az ágazatban

Törekszik eszközeit
munkára alkalmas

Instrukció alapján
részben önállóan

A megfelelő elem kiválasztandó.
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tetésszerűen használja és karbantartja
az ágazatra jellemző
alapvető szerszámokat.

használatos szerszámok fajtáit, felhasználásuk és
karbantartásuk
módját.

állapotban tartani.

Kezeli az ágazatban
jellemző gépeket,
berendezéseket.

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

Munkavégzésében
minőségorientált,
önkritikus.

Instrukció alapján
részben önállóan
Instrukció alapján
részben önállóan

Előkészíti a munkaterületet a
munkavédelmi
előírások alkalmazásával, betartásával.

Ismeri a tevékenységre vonatkozó
munka-, baleset,
egészség- és környezetvédelmi előírásokat, a hulladékkezelés módszereit.

Önmagára nézve,
munkájában kötelező érvényűnek tekinti
a felelősségteljes,
szakszerű és minőségi egyéni
munkavégzést.

Instrukció alapján
részben önállóan
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8.4

Modulszerű felépítés esetén4

8.4.1 Programkövetelmény-modul neve:
8.4.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma:
8.4.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
8.4.1.2.1 Minimális óraszám:
8.4.1.2.2 Maximális óraszám:

Készségek, képességek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

8.4.2 Programkövetelmény-modul neve:
8.4.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma:
8.4.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
8.4.2.2.1 Minimális óraszám:
8.4.2.2.2 Maximális óraszám:

Készségek, képességek

8.5

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Ismeretek

Önállóság és felelősség mértéke

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5

Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modulok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megjelenítésével.
5
A megfelelő válasz aláhúzandó.
4
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9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A konfekcionált termékgyártó betanított munkás képzés a textilipari, cégek évek óta növekvő munkaerő hiányának csökkentésére valamint a szakemberek utánpótlására nyújthat
megoldást. Évek óta országosan kialakult szakképzett munkaerőhiány van ebben a szakmában, ezért a szakmai végzettség megszerzése biztos munkahelyet, megbecsülést elismertséget
és megélhetést biztosíthat. A megszerzett szakképesítés lehetőséget nyújt arra, hogy képzésben résztvevő tovább képezze magát és szakmai képzettséget szerezzen. A képesítő vizsga
megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes
leírása:
9.1

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Textilipari termékek anyagismerete, gyártástechnológiája
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: írásbeli feladatsor, mely 20 db tesztkérdésből áll, (feleletválasztós, kiegészítős, párosítás) az alábbi témakörökben:
Témakörök:
Alapfokú anyagismeret
Alapfokú gyártástechnológia
Eszközök és berendezések alapfokú ismerete és felhasználási területe

A teszten belüli kérdések az alábbi arányban szerepeljenek:
Alapfokú anyagismeret: 30%
Alapfokú gyártástechnológia: 35%
Eszközök és berendezések alapfokú ismerete és felhasználási területe: 35%

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik.
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11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyártástechnológiai gyakorlati ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó egy gyártástechnológiai műveletet végez el, a vizsgaszervező által biztosított,
alapanyagok, segédanyagok, eszközök, berendezések és a műszaki dokumentumok felhasználásával, betartva a munkabiztonsági előírásokat.
A vizsga része a helyszínen elkészített vizsgadarab szóbeli bemutatása (a felhasznált anyag
bemutatása, a vizsga darab elkészítése során használt gép, technikák, módszerek) legfeljebb
10 perc időtartamban.

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● az elkészített vizsgadarab esztétikai megjelenése,
● a műszaki dokumentációnak való megfeleltetés,
● a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása,
● a megvalósítás lépéseinek sorrendje, szakszerűsége, minősége,
● megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok használata,
● a kommunikációs készség a szóbeli kikérdezés folyamán,
● önállóság, kreativitás,
● igényesség,
● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése
Értékelési szempontok aránya
● az elkészített vizsgadarab esztétikai megjelenése:15%
● a műszaki dokumentációnak való megfeleltetés:30%
● a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása: 10%
● a megvalósítás lépéseinek sorrendje, szakszerűsége, minősége:10%
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● megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok használata:15%
● a kommunikációs készség a szóbeli kikérdezés folyamán,:10%
● önállóság, kreativitás:5%
● igényesség: 5%

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte. A vizsga tevékenység értékelésének szempontjai: 8/8 0-40%
elégtelen (1) 41-49% elégséges (2) 50-59% közepes (3) 60-79% jó (4) 80-100% jeles (5)

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Vizsgafelügyelő: Szakirányú felsőfokú végzettség és legalább 5 év szakmai gyakorlat
Értékelésért felelős vizsgabizottsági tag: Szakirányú középfokú végzettség és legalább 10
év szakmai gyakorlat
Mérésért felelős vizsgabizottsági tag: Szakirányú középfokú végzettség és legalább 10 év
szakmai gyakorlat

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Vizsgázónként számítógép a vizsgához szükséges konfigurációkkal, szoftverekkel és szélessávú internet hozzáféréssel
● varrodai berendezések, gépek, eszközök
● szabászasztal
● anyagok
● speciális kéziszerszámok
● mérőeszközök
● műszaki dokumentáció
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: a vizsgaszervezőnek biztosítania kell a vizsga lebonyolításához szükséges
műszaki dokumentációt vagy mintadarabot, anyagokat, és a biztonságos munkavégzés feltételeit. Használható saját eszközök: saját számológép használta, saját íróeszközök, mérőeszközök.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:8/9

10.
A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek
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