Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 6
Powłoki ochronne i specjalne
6.1 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych
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)

- Drabiny, rusztowania, podnośniki
- Praca z urządzeń elektrycznych, maszyn i
sprzęt
- Korozja (definicja, plandeka, przyczyny)
- Ochrona przed korozją (metody badań, ocen
rdzy, cystości, rdzy usuwanie, Czyste
powierzchnie stalowe, korozja powłok
ochronnych i powłok systemy)
- Rozumienie analizy (cynk, aluminium,
msiądz, miedź, grzejniki)
- Podłoże
- Przygotowanie podłoża
- Zaznajomieni z materiałów i narzędzi oraz
wybierać
- Materiał: obliczenia wskaźników i relacje (na
przykład proporcje mieszanek)
- Określić wymagania materiałowe
- Proces technologiczny (powłoka
budownictwo)"
- Prace wstępne (Lekcja 1)
- Zapraw (Lekcja 2)

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
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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Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 6
Powłoki ochronne i specjalne
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 6
Powłoki ochronne i specjalne
6.2 Wykonanie zabezpieczeń powierzchni betonowych
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:
- Drabiny, rusztowania, pomosty robocze
- Radzenie sobie z urządzeń elektrycznych,
maszyn i sprzęt
- Ochrona Beton (przyczyny, naprawy betonu
CJA, beton powłoki ochronne)
- Underground przygotować sprawdzić
- Zaznajomieni z materiałów i narzędzi oraz
wybierać
- Materiał: obliczenia wskaźników i relacje (na
przykład proporcje mieszanek)
- Określić wymagania materiałowe
- Proces technologiczny (powłoka budowa)
- Prace wstępne (Lekcja 1)
- Zapraw (Lekcja 2)
- 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)

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)

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
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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6.3 Powłoki ogniochronne elementów drewnianych i metalowych
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)

- Drabiny, rusztowania, pomosty robocze
- Radzenie sobie z urządzeń elektrycznych,
maszyn i sprzęt
- Ochrona przeciwpożarowa (zapobiegawczo
strukturalny fireochrona, clem
ognioodpornego powłoki wpalanie w
drewnie, Wypalanie w drewnie, efekt ognia
powłoka ochronna, środki zmniejszające
palność, stem powłokowy)
- Podziemne badania i analizy
- Underground przygotować
- Zaznajomieni z materiałów i narzędzi oraz
wybierać
- Materiał: obliczenia wskaźników i relacje (na
przykład proporcje mieszania)
- Określić wymagania materiałowe
- Proces technologiczny (powłoka
budownictwo)
- Prace wstępne (Lekcja 1)
- Zapraw (Lekcja 2)

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
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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Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Efekty kształcenia Malarze
Unit 6
Powłoki ochronne i specjalne
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 6
Powłoki ochronne i specjalne
6.4 Malowanie podłóg
Poziom biegłości

Malarz &
Lakiernik

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Znać i faktów, zasad, procesów i pojęć
ogólnych:
- Praca z urządzeń elektrycznych, maszyn i
sprzęt
- Piętrowy budynek / jastrychu typy
- Podziemne badania i analizy
- Odpowiednie materiały / narzędzia wiedzieć
i wybierz
- Materiał: obliczenia wskaźników i
Stosunków (na przykład Proporcje
mieszania)
- Proces technologiczny (powłoka
budownictwo)
- Prace wstępne (Lekcja 1)
- Zapraw (Lekcja 2)

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)

- Pracy i ochrony środowiska, Obchodzenie
się z materiałami niebezpiecznymi, sprzęt
elektryczny, Znaki bezpieczeństwa, pracy z
drabin i rusztowań, sprzętu ochrony osobistej

Jest zdolny do pracy, aby być tak
ustawione, reżyseria, Zadania mogą być
uruchamiane profesjonalnie
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.

- 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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