
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   
  

Tên nghề: MAY CÔNG NGHIỆP  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Người học có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa phù hợp  

Thời gian học: 3 tháng  

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  
1.1. Mục tiêu chung:  

Trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực làm việc trên máy may công nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp học sinh sử dụng được các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc lựa chọn vải, thiết kế, 

cắt và may được quần áo sơ mi nam, nữ tiết kiệm nguyên vật liệu.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

A. Về kiến thức:  
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về may công nghiệp.  

- Trình bày được quy trình, phương pháp sử dụng các thiết bị an toàn trong ngành may.  

- Trình bày được các phương pháp nhận biết vải  

B. Về kỹ năng:  
- Sử dụng thành thạo máy may công nghiệp an toàn, hiệu quả.  

- Nhận biết vải, thiết kế, may hoàn chỉnh quần, áo sơ mi nam, nữ.  

- Thiết kế bản vẽ chính xác theo số đo, công thức và sử dụng chuẩn đường nét vẽ kỹ thuật.  

- May hoàn chỉnh quần âu, áo sơ mi nam nữ đúng số đo công thức thiết kế.  

- Biết lựa chọn loại vài phù hợp với kiểu dáng, tính năng của sản phẩm.  

- Có kỹ năng thiết kế, cắt, may các sản phẩm may khác ngoài quần âu, áo sơ mi nam nữ.  

- Có kỹ năng kèm cặp, hướng dẫn bậc thợ thấp hơn.  

- Có kỹ năng tự nâng cao trình độ và học tiếp lên trình độ cao hơn.  

C. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Có ý thức trong công việc, cần cù, sáng tạo, có tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp: tuân 

thủ thời gian, tuân thủ các qui chuẩn.  

1.3. Cơ hội việc làm:  
Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng tự nhận hàng may mặc để lao động tạo ra sản phẩm 

tại nhà hoặc tham gia lao động trong môi trường công nghiệp như: làm công nhân tại các cơ sở may nhỏ hoặc 

trong các nhà máy may (sản phẩm tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài).    

2. Nội dung chương trình:  
  

Mã số  

Môdun  
Tên Môđun  

Thời gian của Môđun (Giờ)  

Tổng số  

TC  
Tổng số  

Trong đó  

Lý thuyết  Thực 

hành  
kiểm 

tra  

MĐ 01  Vật liệu may  1  15  12  2  1  

MĐ 02  Vẽ kỹ thuật  1  15  12  2  1  

MĐ 03  Thiết kế áo sơ mi quần âu nam nữ  2  45  12  30  3  

MĐ 04  An toàn lao động  1  15  12  2  1  

MĐ 05  Thiết bị may  1  15  12  2  1  

MĐ 06   May áo sơ mi và quần âu nam nữ   8  228  39  178  8  

 Tổng số:  14  330  99  216  15  

 


