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TÁJÉKOZTATÓ
Aranykalászos gazda képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:

- formája:
- KP verziószáma:

Aranykalászos gazda
31 621 02
E-000081/2014/A051

részszakképesítés
alsó középfokú
részszakképesítés
csoportos
v4

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

132 500 Ft
30 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

162 500 Ft

A képzés célja:
A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
Olyan általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti,
fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is
rendelkező mezőgazdasági szakemberek képzése, akik a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos,
környezetkímélő technológiákkal képesek elvégezni.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai
előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII.
19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
- Egészségügyi alkalmasság

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.
- Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély
(T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)
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Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
10997-16 Állattartás - szóbeli
10998-16 Növénytermesztés - szóbeli
10999-16 Kertészeti alapok - gyakorlati
11000-16 Mezőgazdasági géptan - gyakorlati
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel - írásbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő teljesítmény
értékelése:
A képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum megjelölése:
A komplex vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentumok:

A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:
A képzés helyszíne:

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon

Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
Igazolás modulzáró vizsgákról
Gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány, Mezőgazdasági vontató vezetésére
érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória,
vagy B kategória).

480 óra
(192 elmélet + 288 óra gyakorlat (40% elmélet-60% gyakorlat))
4 hónap
2 oktatási nap/hét
Miskolc, Tokaj

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
6130 Vegyesprofilú gazdálkodó

Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő
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