AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT
TEXTILMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

54 211 16

2. A szakképesítés megnevezése:

Textilműves

3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítés
3.2

Nincs

Szakképesítés-elágazások
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

3.3

Szakképesítés-ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

54 211 16 0010 54 01
Kézinyomó
54 211 16 0010 54 02
Kéziszövő
54 211 16 0010 54 03
Kézműves
54 211 16 0010 54 04
Textilrajzoló és modelltervező asszisztens

Nincs
3729, 7313, 7315

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
2 év, 5 év

Szakképesítés megnevezése
Textilműves

Óraszám
3600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Kézinyomó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.
3.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:

–
–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Kéziszövő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.
3.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Kézműves

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.
3.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Textilrajzoló és modelltervező
asszisztens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.
3.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges
III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3729
7313
7315

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb művészeti foglalkozások
Szövő
Textilfestő, -nyomó, -kikészítő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A textilműves vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel valamint
textiltechnikai tudással rendelkező szakember
Igényesen képes megvalósítani a textiltervezést (minta- és modellrajzolást), és a textiltárgy készítés során
esztétikai és szakmai feladatokat ellátni a különböző műfajokban (kézinyomó, kéziszövő, kézműves,
textilrajzoló és modelltervező asszisztens)
Önállóan elkészíti a textíliák terveit a saját vagy a megrendelő elképzelése szerint, majd a tervek alapján a
célnak legjobban megfelelő textil alapanyagból készíti vagy kivitelezteti a különféle textiltárgyakat
Alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és kisüzemi technológiákat
Használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és kivitelezés során
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

azonosító száma
54 211 01 0000 00 00
54 211 02 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Alkalmazott fotográfus
Bőrműves

54 211 03 0000 00 00
54 211 04 0000 00 00
54 211 05 0000 00 00
54 211 06 0000 00 00
54 211 07 0000 00 00
54 211 08
54 211 09
54 211 10 0000 00 00
54 211 11 0000 00 00
52 214 01 0000 00 00
54 213 03 0000 00 00
54 211 13
54 211 14 0000 00 00
54 211 15
54 211 17 0000 00 00
54 211 18 0000 00 00

Bútorműves
Dekoratőr
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
Díszműkovács
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Keramikus
Könyvműves
Lakberendező
Mozgóképi animációkészítő
Ötvös
Porcelánfestő és -tervező asszisztens
Szobrász
Üvegműves
Zománcműves
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai munkájához előtanulmányokat folytat, vázlatokat készít
Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit
Kialakítja, karbantartja portfólióját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
A művészettörténet stíluskorszakai és legújabb irányzatai, az egyes időszakok szellemiségébe
ágyazottan
B
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
C
Hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
C
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
B
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-, stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)
C
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
C
A magyar népművészet
C
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
B
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
B
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
C
Környezet-és tárgykultúra, azok változása
A
A képkomponálás szabályai
A
A különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
B
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
A
A rajzolás és festés mestersége, különböző technikái
B
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
B
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai
B
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
B
Az épített külső és belső környezet megjelenítése

B
B
B
B
B
B
B

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika készítési folyamata
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mitológiai, vallási jelképek értelmezése
4
Néprajzi jelképek értelmezése
5
Szabadkézi rajzolás
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a munkavállalás, illetve a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről
Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét
Kialakítja vevőkörét – piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres
Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
Költségkalkulációt készít
Információs és adminisztratív tevékenységet folytat
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D
A piackutatás és marketing alapjai
B
A finanszírozás lehetőségei
C
Az üzleti terv tartalma, felépítése
C
A különböző vállalkozási formák jellemzői
D
Az üzleti élet protokoll szabályai
D
Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai
C
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások
D
A szerzői jogi szabályok
C
Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok
B
A költségvetés – költségterv alapelemei
D
Dokumentáció és adminisztráció
B
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
B
Munkavédelmi előírások (áthelyezés ide)
C
Egészség- és balesetvédelmi előírások (áthelyezés ide)
C
Környezetvédelmi előírások (áthelyezés ide)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Olvasott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémaelemzés, – feltárás
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához
Tervet, vázlatot, makettet, virtuális 3D modellt készít vagy koncepciót alakít ki
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezővel
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Pályázatokon indul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Az információgyűjtés menete, formái
A
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
A
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
B
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
B
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
C
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
C
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata
B
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
C
Tipográfiai alapszabályok
C
A leggyakrabban használt betűtípusok
B
Betű vagy szöveg megjelenítése kézírással és/vagy számítógépes program segítségével
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Komplex jelzésrendszerek
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Kézírás
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:

Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés-, feltárás
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0994-06 Textilműves alapfeladatok ellátása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Terveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel készíti
A szakmai követelményeknek megfelelően alkalmazza rajzi és művészeti ismereteit
Elsajátítja a szakmája technológiai folyamatait, anyagainak és eszközeinek ismereteit, és ezeket
megfelelően alkalmazza a kivitelezés során
Elsajátítja a tervezés, a szakmai rajz és a textilmintázás alapjait
Megismeri szakmája történeti fejlődését
Megismeri a textilipari alapanyagok előállításának módjait, fajtáit és tulajdonságait
Megismeri a kelmegyártás módjait, a kelmék legismertebb fajtáit, és a jellemző tulajdonságait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Textiltárgyak tervezésének, létrehozásának, mintázásának elméleti és stiláris megalapozása
C
A textilművesség kialakulásának története, fejlődése
B
Textiltörténeti ismeretek a különböző korokban és kultúrákban
A
Rajzi ismeretek, (ritmusok, szimmetriák és aszimmetriák, zárt és folyamatos kompozíciók, raportok,
színtani ismeretek)
C
A források, információk elérési útja
B
A tárgytervezés elmélete, a forma és funkció kapcsolata
A
A tárgytervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos műszaki rajzok
B
A szálas anyagok eredete, fajtái, tulajdonságai, feldolgozásának módjai
B
A szövött és nem szövött anyagok fajtái, tulajdonságai, feldolgozásának módjai
A
A textil feldolgozása, megmunkálásának technológiája
B
A festékek, színezékek, és segédanyagok fajtái, tulajdonságai, használatuk módjai
C
Az anyaghasználat megválasztásának szempontjai
A
A textilmegmunkálás alapműveletei, technikai fogásai
A
A textilmintázás alapműveletei, technikai fogásai
C
Utómunkálatok műveletei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
4
Képfeldolgozó program használata
4
Vektoros grafikai program használata
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Szakrajz készítése
5
Szabadkézi rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Stabil kéztartás
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:

Empatikus készség
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Tervezési képesség
Információgyűjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0995-06 Kézinyomás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szabadkézzel vagy számítógépes programmal tervez
Ruházati alapanyagot vagy öltözködés kiegészítőt tervez
Lakástextil felhasználású termékeket tervez az épített környezetnek és funkciónak megfelelően
Fali- és tértextil alkotásokat tervez kreatív, egyéni módon
Figyelemmel kíséri a technológiai folyamatokban történő változásokat
Alkalmazza a helyes technológiai folyamatokat
A tervei kivitelezésénél megfelelően alkalmazza a szükséges nyomási eljárásokat (szita-, dúc- és
transzfernyomás, maszkolás), és az ahhoz szükséges technológiai folyamatokat
Előkészítést és nyomóforma-készítést végez
Utómunkálatokkal – szükség esetén – tovább feldolgozza a nyomott terméket
Elsajátítja a textilnyomás technológiai folyamatait, anyagainak és eszközeinek ismereteit
Megismeri az általános és a szűkebb szakmája textiltörténetét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Vázlatok, tervek, színvariációk készítése
A
A minták kialakításának kézi vagy számítógépes grafikai előkészítése
A
Színre bontás direkt színes vagy kolor nyomáshoz
B
Technikai rajz készítése
A
Az alapanyagok, festékek és festési eljárások kiválasztása
A
Nyomóforma, sablon vagy nyomódúc elkészítése
B
A szerszámok, gépek, berendezések előkészítése
A
A minták, mintaelemek beállítása, illesztése
A
Közvetlen és közvetett nyomási műveletek végzése
C
Különleges festékek, eljárások alkalmazása
B
Utómunkálatok, színezékrögzítési műveletek
B
Tovább-feldolgozási lehetőségek a funkciónak megfelelően
A
A gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi- és gépi szerszámok, berendezések, technológiai
előírások, folyamatok
A
Festékek, színezékek és adalékanyagok fajtái, tulajdonságai, használatának módjai
A
Rögzítési eljárások és berendezések
C
Textil- és viselettörténeti alapismeretek
C
Napjaink textilművészete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
4
Képfeldolgozó program
4
Vektoros grafikai program
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség

5
5
5
3
4
4
4

Szakrajz olvasása, értelmezése
Szakrajz készítése
Szabadkézi rajz készítése
Mennyiségérzék
Textilműves kéziszerszámok használata
Nyomóforma-készítő, és textilnyomó berendezések használata
Labortechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Látás
Kézügyesség
Önállóság
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0996-06 Kéziszövés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szabadkézzel vagy számítógépes programmal tervez
Ruházati alapanyagot vagy öltözködés kiegészítőt tervez
Lakástextil felhasználású termékeket tervez az épített környezetnek és funkciónak megfelelően
Fali- és tértextil alkotásokat tervez kreatív, egyéni módon
Alapszövési és hagyományos szőnyegszövési technikát alkalmaz
Egyéni anyaghasználatra, applikációra kísérleteket végez
Tovább feldolgozza a szövött terméket (végterméktől függően)
Elsajátítja a kéziszövés technológiai folyamatait, anyagainak és eszközeinek ismereteit
Figyelemmel kíséri a technológiai folyamatokban történő változásokat
Megismeri az általános és a szűkebb szakmája textiltörténetét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Vázlatok, tervek, színvariációk készítése
A
A tárgytervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos műszaki rajzok. Karton- vagy kötésrajz készítése
B
A szövési eljárás fajtájának kiválasztása
B
Megfelelő színű, minőségű fonalak kiválasztása
A
Felvetés készítése
A
Az alapszövések technikája
A
A hagyományos szőnyegszövés technikája (torontáli, svéd, szumák, görögszumák, csomózott,
ógobelin, franciagobelin)
B
Egyéni anyaghasználat, applikációs kísérletek
C
Utómunkálatok, levágási, elcsomózási és elvarrási technikák
B
Tovább-feldolgozási lehetőségek a funkciónak megfelelően
A
A kéziszövési munka végzéséhez szükséges kézi- és gépi szerszámok, berendezések, technológiai
előírások, folyamatok

A
C
C

Az anyag- és technológia kreatív felhasználási lehetőségei a tárgyformálásban
Szövött textíliák a különböző korokban és kultúrákban
Napjaink textilművészete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
4
Képfeldolgozó program
4
Vektoros grafikai program
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
5
Szakrajz olvasása, értelmezése
5
Szakrajz készítése
5
Szabadkézi rajz készítése
4
Textilműves kéziszerszámok használata
4
Szövőszékek használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Látás
Önállóság
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0997-06 Textilkézműves termékkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szabadkézzel vagy számítógépes programmal tervez
Öltözködés kiegészítő termékeket készít
Lakástextil felhasználású termékeket tervez az épített környezetnek és funkciónak megfelelően
Fali- és tértextil alkotásokat tervez kreatív, egyéni módon
Kézműves technikákat végez
Vegyes technikát alkalmaz
Tovább feldolgozza a terméket (végterméktől függően)
Elsajátítja a kézműves technológiai folyamatokat, anyagait és eszközeit
Figyelemmel kíséri a technológiai folyamatokban történő változásokat
Megismeri az általános, és a szűkebb szakmája textiltörténetét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Vázlatok, tervek, színvariációk készítése
B
A szükséges, alkalmas technológia kiválasztása

A
C
B
A
A
B
B
C
B
D
A
B
B
B
A
B
C

Technikai vagy műszaki rajz készítése
A vegyestechnikák alkalmazásának lehetőségei
Az alapanyagok kiválasztása és előkészítése
Anyagfestési megoldások alkalmazása (kézzel festés, batikolás, nyomási- mintázási eljárások)
Szövési technikák alkalmazása
Nemez készítése
Varrás, foltvarrás, applikációs technikák végzése
Utómunkálatok (rögzítés, elvarrás, vasalás, formázás)
Tovább-feldolgozási lehetőségek a funkciónak megfelelően
Szükség esetén javításokat végez
Kézifestés, batikolás (jávai-, négerbatik) módjai és eszközei
A festékek, színezékek és adalékanyagok fajtái, tulajdonságai
Foltvarrás készítésének technikai folyamatai és anyagai
Nemez készítésének technikai folyamatai és anyagai
A gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi- és gépi szerszámok, berendezések, technológiai
előírások, folyamatok
A szövési eljárások folyamata, anyagai és eszközei
Textil- és viselettörténeti ismeretek a kezdetektől napjainkig

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
4
Képfeldolgozó program
4
Vektoros grafikai program
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
5
Szakrajz olvasása, értelmezése
5
Szakrajz készítése
5
Szabadkézi rajz készítése
4
Textilműves kéziszerszámok használata
4
Varrógépek, interlock használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Látás
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Problémaelemzés, feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0998-06 Textilrajzolás és modelltervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szabadkézzel vagy számítógépes programmal öltözéket tervez
Ruházati felhasználású termékeket tervez az esztétikai és technológiai követelményeknek
megfelelően

Figyelembe veszi az öltözködés-történeti, népművészeti előképeket, és a divattrendeket a tervezés
során
Figyelemmel kíséri a divattrendekben történő változásokat
Forma-, szín változatokat, variációkat készít
Szabásmintát és szabászati rajzot készít
Kollekciót állít össze
Felmérést végez a tervezéshez a viselő személy tulajdonságai (kor, testalkat, nem stb.), a viselési
elvárások, a környezeti adottságok és a kivitelezési lehetőségek figyelembevételével
Alkalmazkodik az anatómiai követelményekhez és figyelembe veszi a színtani szabályokat az
öltözékek kialakításánál
Szabási, varrási és ruhapróbálási műveleteket végez
Elsajátítja a modelltervezés technológiai folyamatait, anyagainak és eszközeinek ismereteit és a
szabási műveleteket
Megismeri az öltözködés történetét kezdetektől napjainkig
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Az alapanyagok kiválasztásának szempontjai
A
A divatrajz, makett és vázlatkészítés módjai
B
A felmérés, méretezés készítésének módja
B
A szabásrajz készítése
A
A kollekció összeállításának szempontjai
B
Szabási műveletek
A
Kézi és gépi varrási eljárások, műveletek
C
A mintázás, díszítés lehetőségei
A
A kollekció összeállítása
B
Ruhapróbálási műveletek
C
Vasalási, formázási eljárások
B
A divat szerepe, működése és hatása a társadalomra
B
Öltözködés-történeti ismeretek a kezdetektől napjainkig
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
4
Képfeldolgozó program
4
Vektoros grafikai program
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Szakrajz olvasása, értelmezése
5
Szakrajz készítése
5
Szabadkézi rajz készítése
4
Textilműves kéziszerszámok használata
4
Alap- és speciális varrógépek használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Kapcsolatfenntartó készség
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség

Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása

Az 54 211 16 0010 54 01 azonosító számú, Kézinyomó megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés
0994-06
Textilműves alapfeladatok ellátása
0995-06
Kézinyomás
Az 54 211 16 0010 54 02 azonosító számú, Kéziszövő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés
0994-06
Textilműves alapfeladatok ellátása
0996-06
Kéziszövés
Az 54 211 16 0010 54 03 azonosító számú, Kézműves megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés
0994-06
Textilműves alapfeladatok ellátása
0997-06
Textilkézműves termékkészítés
Az 54 211 16 0010 54 04 azonosító számú, Textilrajzoló és modelltervező asszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés
0994-06
Textilműves alapfeladatok ellátása
0998-06
Textilrajzolás és modelltervezés
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képző intézmény által megadott határidőre
A 3., 5., 6., 7., és 8. vizsgarész (bemutató) megkezdésének feltétele, a szakképesítés-elágazásoknak megfelelő
textil vizsgamunka készítése, a képző intézmény javaslatai alapján. A vizsgamunka témája a képző intézmény
által meghatározott, a textil tervezés témaköréhez kapcsolódó feladat. Kivitelezése a képzés utolsó 3 hónapjában
történik
2.

A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével – vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfólió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
20%
3. feladat
30%
4. feladat
20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka dokumentációjának
elkészítése
Terv, vázlat, virtuális 3D modell, vagy makett készítése az adott szakmai vizsga feladathoz
kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0994-06 Textilműves alapfeladatok ellátása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mintaelem és variációinak tervezése, és ezek egyikének kivitelezése valamelyik kézműves
technológiával, vagy folyamatos és zárt kompozíciójú minta tervezése, (raportálási feladat), vagy
egy ötszínes minta létrehozása, megadott hangulat, vagy trend szerinti kolorizálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Textilipar nyersanyagai, fonal-és cérnagyártás, kelmegyártás, színezés, kikészítés, kelmék fajtái és
tulajdonságai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
70%
2. feladat
30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0995-06 Kézinyomás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kézinyomó vizsgamunka bemutatása és megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Textiltörténet. Viselettörténeti korszakok kezdetektől napjainkig
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
I. Anyagismeret, a színezés és festés technológiája. A textilnyomás technológiája az előkészítéstől
a végkikészítésig
II. Textilipar nyersanyagai, fonal-és cérnagyártás, kelmegyártás, színezés, kikészítés, kelmék fajtái
és tulajdonságai
A II. tétel csak az iskolarendszerű képzésben résztvevők részére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%

2. feladat
3. feladat

20%
20%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0996-06 Kéziszövés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kéziszövő vizsgamunka bemutatása és megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A textilművesség története (az ókori és kopt textilemlékek, a kaukázusi, a kelet-ázsiai szőnyegek,
a középkori flamand és francia gobelinkárpitok, szövött kárpitok és műhelyek, kortárs
textilművészeti törekvések)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
I. A fonalfajták tulajdonságai. A szövés alapfogalmai, alapkötések, hagyományos szőnyegszövési
technikák, Jacquard mintázási elv, különleges szövési eljárások
II. Textilipar nyersanyagai, fonal-és cérnagyártás, kelmegyártás, színezés, kikészítés, kelmék fajtái
és tulajdonságai
A II. tétel csak az iskolarendszerű képzésben résztvevők részére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0997-06 Textilkézműves termékkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A textilkézműves vizsgamunka bemutatása és megvédése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A textilművesség története (az ókori és kopt textilemlékek, batikok, a kaukázusi, a kelet-ázsiai
szőnyegek, a középkori flamand és francia gobelinkárpitok, szövött kárpitok és műhelyek, kortárs
textilművészeti törekvések)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
I. Textilipari alapanyagok tulajdonságai és továbbdolgozási lehetőségei. Színezés- és
festéstechnológia. Varrástechnológia
II. Textilipar nyersanyagai, fonal-és cérnagyártás, kelmegyártás, színezés, kikészítés, kelmék fajtái
és tulajdonságai
A II. tétel csak az iskolarendszerű képzésben résztvevők részére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli
Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0998-06 Textilrajzolás és modelltervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A textilrajzoló és modelltervező vizsgamunka bemutatása és megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Viselettörténeti korszakok kezdetektől napjainkig
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
I. Ruházati textíliák legismertebb fajtái, tulajdonságai, ruházati kellékek, a ruhaipari feldolgozás
technológiája
II. Textilipar nyersanyagai, fonal-és cérnagyártás, kelmegyártás, színezés, kikészítés, kelmék fajtái
és tulajdonságai
A II. tétel csak az iskolarendszerű képzésben résztvevők részére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 211 16 0010 54 01 azonosító számú, Kézinyomó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
25
4. vizsgarész:
25
5. vizsgarész:
30
Az 54 211 16 0010 54 02 azonosító számú, Kéziszövő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
25
4. vizsgarész:
25
6. vizsgarész:
30
Az 54 211 16 0010 54 03 azonosító számú, Kézműves megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
25

4. vizsgarész:
7. vizsgarész:

25
30

Az 54 211 16 0010 54 04 azonosító számú, Textilrajzoló és modelltervező asszisztens megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
25
4. vizsgarész:
25
8. vizsgarész:
30
4.

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
–

Batikoló eszközök
Szitanyomó keret tartozékokkal
Nyomóasztal
Festőkeret
Festék előkészítő és -felhordó eszközök, berendezések
Varrógép, interlock tartozékokkal
Egyéni kéziszerszámok
Szövőkeret tartozékokkal
Szövőszék tartozékokkal
Csévélők
Mérlegek
Vasalóállvány
Vasaló
Számítógép
Tervező-rajzoló szoftverek
Szkenner

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kézműves

Kéziszövő

Kézinyomó

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Textilrajzoló és modelltervező asszisztens

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Nyomtató
Egyéni védőfelszerelés
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések
Munkaasztal
Kézi varróeszközök
Próbababa
Szakirodalom (divatlapok, művészeti albumok, folyóiratok, szakkönyvek)
Szemléltető eszközök, berendezések

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért felelős miniszter
évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége

