Kreatív ágazat
A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze, amelyekhez kreativitás, kézügyesség és
fantázia szükséges.
A kreatív ágazathoz tartozó képzések során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra,
akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják szépségének teljes palettáját.
A

képzés

során

a

fiatalok

megismerkednek

a

Bőrfeldolgozó-ipar

termékeinek

sokszínűségével, a Ruha- és Textilipar technikáival. Duális képzés keretében a szakmai
gyakorlatokon jól felszerelt külső helyszínen, vállalati képzőhelyeken megismerik a választott
szakmairány hagyományos, kézi gyártás folyamatait, valamint a korszerű eszközpark
segítségével sajátíthatják el a magas szintű gyártás-technológiai ismereteket. A felnőttéválás
során meghatározóvá válik a sokoldalú, kreatív gondolkodás.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ISKOLÁNKBAN 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Könnyűipari technikus
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
A könnyűipari technikus felügyeli a szakképzettsége szerinti termékek teljes gyártási,
elkészítési folyamatát. A végzett szakemberek műszakitechnológiai utasításokat, gyártási
dokumentációkat készítenek, fejlesztői feladatokat látnak el. A könnyűipari technikusok a
mindenkori divat- és a technológiák ismeretében termékeket terveznek, alapmintákat,
szabásmintákat, mintadarabokat állítanak elő.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, divat-, műszaki-, technológiai-, informatikai-, szakmai idegen nyelvi ismeretek,
pontosság, önállóság, irányítási-, szervezési készség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


ismeri a divathoz kapcsolódó információk, az anyagok, a kellékek, a segédanyagok, a
szerszámok és a gépek beszerzésének különböző forrásait;



megtervezi a különböző termékeket, elkészíti a szabáshoz szükséges mintákat,
szabásterveket;



kiválasztja a megfelelő anyagokat, szerszámokat, gépeket és berendezéseket;



termékeket tervez, műszaki, technológiai dokumentációkat, anyagkalkulációkat készít;



ellenőrzi a gyártási folyamat feltételeit;



ellenőrzi a szükséges anyagokat, kellékeket, szerszámokat, eszközöket, és mintákat;



felügyeli a gyártási folyamatokat;



minőségellenőrzési feladatokat végez;



megoldja a technológiai, minőségi problémákat;



biztosítja a gyártáshoz szükséges gépek, berendezések, szerszámok működését;



tájékozott a választott szakmairányok divatjának változásairól, és a technikai, technológiai
újdonságoktól;



technológiai-, műszaki fejlesztési feladatokat végez;



figyelembe veszi a hulladék-hasznosítással, a környezetvédelemmel, a munka- és
balesetvédelemmel kapcsolatos feladatokat;



együttműködik az üzem, a szakterület szakembereivel, képviselőivel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel az öltözékek, az öltözék-kiegészítők funkciói, szín- és
formavilága

divatja, a könnyűipari szakterület műszaki-, technológiai-, gyártási folyamatának

ismerete és a szakmai fejlődés lehetősége..
Felvétellel kapcsolatos információk:


Tagozatkód: 0114



Felvehető létszám: 16 fő



Központi írásbeli felvételi kötelező

