Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze

Unit 1 Przygotowanie
1.1 Podstawowe przygotowanie
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

- Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, jest do
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywaniu problemów w pozycji

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

- Właściwe działanie
- Metody samodzielnego działania (Tekstyn
praca capture, partner i grupy, Burza
mózgów, metoda Mind Mapping)
- Prezentacje (media, metody),
- Dyskusja klienta
- IT, Internet
- 5 kroków do przetworzenia zamówienia
klienta "(Informacja, planowanie,
podejmowanie decyzjin czy naleŜy
sprawdzić
- Dokumentacja
- Matematyka, fizyka i chemia
- Przegląd narzędzi, maszyn, urządzeń,
Drabiny/Rusztowania

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reŜyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie.
Zrozumieć i przeanalizować zamówienie
klienta, edytować je wykorzystując wiedzę
zdobytą
Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za
Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.
Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.

- Materiały Informacje i materiały pomocnicze
- Przegląd prac i powłoka metoda
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Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

- Przegląd podłoŜa (mineralne, drewno,
Metal, plastik)
- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)

Stand: 10.09.2012
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Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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1.2 Analiza zlecenia
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znane fakty, zasady, procesy i pojęć ogólnych
i stosuje je:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, umoŜliwienie
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywania problemów i ocena wyników
pracy i procesów.

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

Jest w stanie skonfigurować stację roboczą
do dzisiejszych zadań moŜe być
przeprowadzone profesjonalnie.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za

Zrozumieć i przeanalizować zamówienie
klienta i przetwarza go za pomocą zdobytej
wiedzy.

Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.

- Poproś o potrzeby klientów
- Kontakt do planowania pracy, Instrukcje
pracy i zleceniami zapytać
- Sprawdź Właściciel
- Obsługa klienta (wymagane kroki
zademonstrować techniki i moŜliwych
odpowiednie materiały sugerują)
- Pracy i ochrony środowiska w świecie pracy
przez malarza i lakiernik, obchodzenie się z
materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzęt ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)

Stand: 10.09.2012
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Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.
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1.3 Plan pracy
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, umoŜliwienie
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywania problemów i ocena wyników
pracy i procesów.

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

Jest w stanie skonfigurować stację roboczą
do dzisiejszych zadań moŜe być
przeprowadzone profesjonalnie.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za

Zrozumieć i przeanalizować zamówienie
klienta i przetwarza go za pomocą zdobytej
wiedzy.

Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.

- Kroki i czas określenia
- Siły roboczej i określenie zapotrzebowania
materiałowego
- Wybierz ekonomiczną metodę produkcji
- niezbędne narzędzia, maszyny i Wybór
urządzeń
- Przepływ pracy planowanie i
dokumentowanie
- Określenia kosztów
- Szacunki
- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)
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Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Zarządza sprzęt prawidłowo.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy

Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu."
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.
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1.4 Przygotowania stanowiska pracy(podejmowanie decyzji,wykonanie,kontrola)
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:

Posiada szeroki zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych, umoŜliwienie
samodzielnego rozwiązywania problemów i
rozwiązywania problemów i ocena wyników
pracy i procesów.

Posiada uprawnienia do samodzielnego
projektowania i przetwarzania zadania
techniczne (w ogólnej powierzchni
zmieniającym nauki lub podejmowania
aktywności zawodowej)

Jest w stanie skonfigurować stację roboczą
do dzisiejszych zadań moŜe być
przeprowadzone profesjonalnie.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, Ŝe jest
za

b) wykonywania pracy (pre-, main-, tezy)

Zrozumieć i przeanalizować zamówienie
klienta i przetwarza go za pomocą zdobytej
wiedzy.

c) Oczyścić pracę

Czy wiesz, jak uŜywać (doświadczenie)

Nadzoruje pracę innych, rutynowych,
Ponoszenie pewnej odpowiedzialności za
ocenę i doskonalenie pracy i działań
edukacyjnych zostaną przejęte.

d) Dokumentacja

Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.

- Zadecydować o przyjęciu (materiał aby ,
Aby informować pracowników / kolegów)
- Run (solidny kunszt MoŜe zapewnić
znajomość staroŜytnej i najnowsze
technologie, zdolność Rozwiązywania
problemów i współpracy w Grupy):
a) Bezpieczna konfiguracja stacji roboczej,

- Sprawdź:
a) zmniejszenie wydajności

Zarządza sprzęt prawidłowo.

b) Tworzenie i koszty zasiłku ustalić

Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

c) plan-porównania są rzeczywiste (working,
Przepływ pracy, zuŜycie materiałów,
Technologies)"

Opracowane rozwiązania i argumenty, i
rozwijać je dalej.
Formułuje stanowiska i specjalistycznych
rozwiązań i broni tego argumentu.
Wymiana z ekspertami i świeckich do
informacji, pomysłów, problemów i
rozwiązań.

- Napisz oświadczenie
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Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)
- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej
- Ramy prawne handlu malarstwa
(przetwarzanie zamówień, wykonanie
techniczne (standardy techniczne. Wytyczne
i specyfikacje)
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