Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 4 Tapetování (stěn a stropů, tapety a tapety)
4.1 Základy tapetování
Úroveň profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

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.

- Klasifikace tapety
- Výroba - tisk
- Typy papíru
- Kvalita tapety
- Wallpaper rozměry
- Zkušební opatření před
zpracováním
Nástěnné malby
- Wallpaper Vlastnosti (DIN EN 235)
- Tapety (typy, zpracování)
- Vložit a lepidlo
- Wallpaper podkladovém materiálu
(úkoly, typy)
- Design (barva teorie)
- Prostorové koncepty (účinek tapety
vzory)
- Přehled postupů použitých pro
podzemní
Příprava (čistý, odbrousit, eroze,
izolovat a neutralizovat)
- Přehled nástrojů, strojů, zařízení,
Žebříky / lešení
- Přehled a pomocných materiálů

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.

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.

Založeno prostor pojmy.

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

Může odbornost (zkušenosti)
použití.

Vytvořil řešení a argumenty a dále
je rozvíjet.

Dokumenty a dárky řešení a
argumenty.

Formuluje stanoviska a
specializované řešení a obhajuje
tento argument.

Může se lišit krytiny, tapety a tapet,
ví Zkontrolujte měřidla opatření a
kodexů správné praxe a použije je.

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.

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

Přenos inovací projektu ECVET Ma-Flo
Získané dovednosti, znalosti Malíři
Jednotka 4 Tapetování (stěn a stropů, tapety a tapety)
4.1 Základy tapetování
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, profesionální
provedení příkazu (normy,
technické.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 4 Tapetování (stěn a stropů, tapety a tapety)
4.2 tapetování s stěn a stropů pro další nátěr
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a
lakýrník

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.

- Zkontrolujte zem a analyzovat
- Příprava půdy
- Výpočet Wallpaper zahradu
- Víš, tapetování nástroje a vybavení a
vybrat
- Technologický postup (vrstva
stavebnictví)
- Znát a nátěrové možnosti
vybrat
- Odstranění aplikační techniku (valit se, )
A vyberte aplikujte vědět
- Vypočítat čas a materiální požadavky
- Vhodné nástroje, stroje, zařízení,
Žebříky / lešení, materiály a pomocné
materiály,
Práce a nátěry procesy
vybrat
- 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

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
Zpracovává krytiny, tapety a
podlahy, stejně jako vhodných
nátěrové hmoty / technik, pomocí
získaných poznatků.
Určuje čas a potřebné materiály.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
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 4 Tapetování (stěn a stropů, tapety a tapety)
4.2 tapetování s stěn a stropů pro další nátěr
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

- Právní rámec malířské obchodu
(zpracování objednávek, profesionální
provedení příkazu (normy,
technické.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 4 Tapetování (stěn a stropů, tapety a tapety)
4.3 tapetování s dokončil obložení stěn a stropů
Úroveň
profesní
způsobilosti

Malíři
Malíř a lakýrník

Znalost

Dovednosti

Kompetence

Znát a uplatňovat faktů, zásad,
procesů a obecných pojmů:
- Zkontrolujte zem a analyzovat
- Příprava půdy
- Výpočet Wallpaper zahradu
- Víš, tapetování nástroje a vybavení a
vybrat
- Technologická posloupnost
- Vypočítat čas a materiální požadavky

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.

- Vhodné nástroje, stroje, zařízení,
Žebříky / lešení, materiály a
pomocné materiály,
Práce a nátěry procesy
vybrat
- 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, profesionální
provedení příkazu (normy,
technické.Obecné zásady a postupy),
školení, zaměstnanost)

Je v pozici abychom mohli
posoudit práci, která bude
nastavena tak, může, že dnešní
úkoly být prováděny odborně.
Zpracovává krytiny, tapety a
krytiny, využitím poznatků
získaných.
Určuje čas a potřebné materiály.
Může odbornost (zkušenosti)
použití.
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 se
zástupci Fachverband a laiků o
informace, nápady, problémy a
řešení.

