Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 1 Příprava
1.1 Východiska pro přípravu
Úroveň profesní
způsobilosti

Malíři

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

- Příslušný akce
Malíř a lakýrník

- Metody pro nezávislou akci (texty
zachycení, partner a skupinová
práce,
Brainstorming, Mind Mapping
metoda)
- Prezentace (media, metody),
Zákazník diskuze
- IT, Internet
- 5 kroků ke zpracování zákazníka
Smlouva může být (informace,
plánování, rozhodování,
Do, kontrola)
- Dokumentace

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
Pochopit a analyzovat objednávky
zákazníka a zpracuje ji pomocí
znalosti získané.
Nemůže vědět, jak používat
(zkušenosti)

- Matematika, fyzika a chemie

Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.

- Přehled nástrojů, strojů, zařízení,
Žebříky / lešení

Spravuje zařízení správně.

- Přehled a pomocných materiálů

Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

- Přehled práce a nátěry
metoda

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.
Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.
Dohlíží na běžnou práci jiných osob
a nést určitou odpovědnost za
hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.
Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři

Jednotka 1 Příprava
1.1 Východiska pro přípravu
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Přehled substráty (minerální, dřevo,
Kov, plast)
- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, technické
provedení (technické normy. Obecné
zásady a postupy), školení,
zaměstnanost)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Kompetence

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 1 Příprava
1.2 Analýza zadání(informovat)
Úroveň
profesní
způsobilosti
Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:
- Zeptejte se na přání zákazníka
- Kontakt pro objednávky plánování,
Pracovní instrukce a zpracování
objednávek
požádat

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

- Zkontrolujte
- Zákaznický servis (požadované
kroky
prokázat, techniky a případné
vhodné materiály naznačují
Čas a workflow a vysvětlit
odůvodnit)
- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, technické
provedení (technické normy. Obecné
zásady a postupy), školení,
zaměstnanost)

Je schopen nastavit pracovní
stanici dnešních úkolů může být
provedeno odborně.
Pochopit a analyzovat objednávky
zákazníka a zpracuje ji pomocí
znalosti získané.

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které je známo,
že však změní, může fungovat
nezávisle.
Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.

Nemůže vědět, jak používat
(zkušenosti)

Dohlíží na běžnou práci jiných osob
a nést určitou odpovědnost za
hodnocení a zlepšení pracovních a
vzdělávacích aktivit, budou
převzaty.

Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.

Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.

Spravuje zařízení správně.

Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.

Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 1 Příprava
1.3 Plánování workflow (plán)
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.

- Určete kroků a doby
Malíř a lakýrník

- Práce a materiál potřebný k určení
- Vyberte ekonomické metody
produkce
- Nezbytné nástroje, zařízení a
Vyberte zařízení
- Pracovní plán a toku dokumentů
- Výpočet nákladů na
- Vytvořit Nabídka
- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, technické
provedení (technické normy. Obecné
zásady a postupy), školení,
zaměstnanost)

Je schopen nastavit pracovní
stanici dnešních úkolů může být
provedeno odborně.
Pochopit a analyzovat objednávky
zákazníka a zpracuje ji pomocí
znalosti získané.
Nemůže vědět, jak používat
(zkušenosti)
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.
Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.
Dohlíží na běžnou práci jiných osob
a nést určitou odpovědnost za
hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.
Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 1 Příprava
1.4 Práce / Site Setup (Rozhodněte, dělat, kontrola)
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:
- Rozhodněte se, přijmout (aby
materiál
, Aby informovat zaměstnance /
kolegy)
- Execute (spolehlivé řemeslo
Mohou zajistit znalosti starověkých a
poslední technologie, schopnost
Řešení problémů a spolupráce v
Skupiny):
a) Nastavení bezpečného
pracoviště,
b) provádět práce, (pre-, hlavní-,
Teze)
c) Vyčištění práce
d) Dokumentace
- Zkontrolujte, zda:
a) snížení výkonu
b) Vytvoření a příspěvkové náklady
určit
d) plán-skutečné srovnání jsou
(pracovní,
Pracovní tok, spotřeba materiálu,
Technologies)

Má širokou škálu kognitivních a
praktických dovedností, které
umožňují nezávislé řešení
problémů a řešení problémů, a
posouzení pracovních produktů a
procesů zahrnujících alternativní
akce a interakce se sousedními
oblastmi.

Má pravomoc nezávisle designu a
zpracování technické úkoly v
komplexní, měnící se učení oblasti
nebo oboru pracovní činnosti.
Je v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které idR. je
známo, že však změní, může
fungovat nezávisle.

Je schopen nastavit pracovní
stanici dnešních úkolů může být
provedeno odborně.

Chcete-li nastavit učení a práce
cíle, odráží a uvědomuje si, že má
na starosti.

Pochopit a analyzovat objednávky
zákazníka a zpracuje ji pomocí
znalosti získané.

Dohlíží na běžnou práci jiných osob
a nést určitou odpovědnost za
hodnocení a zlepšení ung
pracovních a vzdělávacích aktivit,
budou převzaty.

Nemůže vědět, jak používat
(zkušenosti)
Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.
Spravuje zařízení správně.
Udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti.

- Napište prohlášení
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.
Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.
Výměny názorů s odborníky i laiky
na informace, nápady, problémy a
jejich řešení.

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 1 Příprava
1.4 Práce / Site Setup (Rozhodněte, dělat, kontrola)
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Práce a ochrany životního prostředí
ve světě práce malíře a refinisher,
manipulaci s nebezpečnými materiály
a elektrická zařízení, bezpečnostní
značení, práce s žebříky a lešení,
osobní ochranné prostředky
- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, technické
provedení (technické normy. Obecné
zásady a postupy), školení,
zaměstnanost)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Odpovědnost za obsah této publikace nesou autora;
Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli užití informací zde obsažených.

Kompetence

