Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 4
Tapetowanie (tapetowanie ścian i sufitów; tapety i bordiury)
4.1 Gruntowanie podłoża pod tapety
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:
- Klasyfikacja tapet
- Produkcja - Drukowanie
- Rodzaje tapet
- Jakość tapety
- Wymiary Tapety
- Środki testowe przed przetworzeniem
malowidła
- Opis tapety (DIN EN 235)"
- Okładziny ścienne (typy, przetwarzanie)
- Klej i klej
- Tapety materiały podkładania (zadania,
rodzaje)
- Design (teoria koloru)"
- Pojęć przestrzennych (efekt tapety wzorów)

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)

- Przegląd procedury stosowane do podziemia
przygotowanie (clean, przeszlifować,
osłabienie, izolacji i neutralizacji)

Zarządza sprzęt prawidłowo.

- Przegląd narzędzi, maszyn, urządzeń,
drabiny / rusztowania

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reżyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
- Czy wykładziny, tapety i wykładziny
ścienne różniąkennt, Sprawdź środki
zmierzyć i kodeksów praktyki i stosuje je."
- Tworzy pojęcia przestrzeni
Czy wiesz, jak używać (doświadczenie)
Dokumenty i przedstawia rozwiązania i
argumenty.
Utrzymanie czystości i porządku w miejscu
pracy.

Aby ustawić cele uczenia się i pracy,
odzwierciedla i zdaje sobie sprawę, że 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

Stand: 28.06.2012
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
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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Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 4
Tapetowanie (tapetowanie ścian i sufitów; tapety i bordiury)
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)

Stand: 28.06.2012
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
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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Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 4
Tapetowanie (tapetowanie ścian i sufitów; tapety i bordiury)
4.2 Tapetowanie ścian i sufitów tapetami przeznaczonymi do malowania
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)

-

Podziemne badania i analizy
Underground przygotować
Tapeta musi określić
Tapetowanie narzędzia i sprzęt i wiedzieć
wybierać
- Proces technologiczny (powłoka
budownictwo)
- Opcje powlekania i know wybierać
- Techniki stosowania (stres, roll) I wybierz
wstrzyknąć wiedzieć
- Czas i materiały niezbędne do ustalenia
- odpowiednie narzędzia, maszyny,
urządzenia, Drabiny / rusztowania,
materiały i materiały pomocnicze,
procesy pracy i powlekanie wybierać
- 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: 28.06.2012
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reżyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Przetwarza wykładziny, tapety i podłogi, jak
również odpowiednich materiałów
powłokowych / techniki w zastosowaniu do
wiedzy.
Określa czas i materiały potrzebne.
Czy wiesz, jak używać (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, że 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.
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Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 4
Tapetowanie (tapetowanie ścian i sufitów; tapety i bordiury)
4.3 Tapetowanie ścian i sufitów gotowymi tapetami
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)

-

Podziemne badania i analizy
Underground przygotować
Tapeta musi określić
Tapetowanie narzędzia i sprzęt i wiedzieć
wybierać
- ciągu technologicznego
- Czas i materiały niezbędne do ustalenia
- odpowiednie narzędzia, maszyny,
urządzenia, drabiny / rusztowania, materiały
i materiały pomocnicze, procesy pracy i
powlekanie wybierać
- 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: 28.06.2012
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reżyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
Przetwarza wykładziny, tapety i wykładziny,
wykorzystując wiedzę nabytą.
Określa czas i materiały potrzebne
Czy doświadczenie (doświadczenie)
zastosowania.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, że 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.
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