07233005 számú Kötöttáru-összeállító megnevezésű szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény
2
2.1

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
Megnevezése: Kötöttáru-összeállító

2.2 Ágazat megnevezése: Kreatív
2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0723

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány. Egyéb feltételek: - 11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kötött ruházati termék gyártástechnológiája,
kötőipari agyag-, és áruismeret.
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: vizsga, írásbeli feladatsor, mely 20 db
tesztkérdésből áll, (feleletválasztós, kiegészítős, párosítás) az alábbi témakörökben:
Témakörök:
Gyártástechnológia:
●
Kötöttáru összeállítás gyártástechnológiái, összeállítási lehetőségei
●
Kötöttáru összeállítás műveleti sorrendjének készítése
●
Szövet alkatrészekkel kombinált kötött termékek technológiai sajátosságai
●
Kötött idomok beazonosítása, szabásminták alapján
●
Kötöttáru szabásának, vasalásának sajátosságai
Anyag és áruismeret:
●
Kötött ruházati termékek előállításához használt alapanyagok és azok
csoportosítása ● Kötött ruházati termékek előállításához használt fonalak sajátosságai,
kötésmódok alapismerete Géptan:
●
Alap és speciál gépek felhasználásnak területei
A teszten belüli kérdések az alábbi arányban szerepeljenek:
Gyártástechnológia: 60%
Anyag és áruismeret: 30%
Géptan: 10%
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
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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.
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 40 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsga darab elkészítése kötött termék
összeállítása
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó egy kötöttáru vizsga darabot
készít el, a vizsgaszervező által biztosított, kiszabott és előkészített alkatrészekből, a
műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján, 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)
max. 10 perc.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 260
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
Esztétika: 20%
● elkészített vizsgadarab esztétikai megjelenése,
● igényesség,
● önállóság, kreativitás,

Szakszerűség: 80%
● műszaki dokumentációnak való megfeleltetés,
● megvalósítás lépéseinek sorrendje, szakszerűsége, minősége,
● megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok
használata,
● a kommunikációs készség a szóbeli kikérdezés folyamán,
● a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása,
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● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése,

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 41%-át elérte.
A vizsga tevékenység értékelésének szempontjai:
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: 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:12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális
feltételek:-
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