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ECDL vizsgaközpont

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

- formája:
- KP verziószáma:

Méhész
32 621 02
E-000081/2014/A055

szakképesítés
alsó középfokú
szakképesítés
csoportos
v3 (2016-os SZVK
alapján)

A képzés teljes tanfolyami költsége:

170 000 Ft

(Részletfizetés lehetséges)

A képzés célja:
A képzés végén a résztvevő képes a méhészetben szakszerűen megtervezni, megszervezni, irányítani és
elvégezni a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével
kapcsolatos munkákat.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

- A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti
kompetenciák teljesítése:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés
megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a
mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
- egészségügyi alkalmasság
A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket , amely az
összóraszám 20%-a.
A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek - szóbeli
10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok - szóbeli
11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy - írásbeli
11041-12 A méhészet technológiája - gyakorlati, írásbeli
11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés - gyakorlati
11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás - szóbeli
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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 dokumentum(ok):

A képzés összóraszáma:

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

ECDL vizsgaközpont

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
Igazolás modulzáró vizsgákról
Gyakorlati, írásbeli, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

240 óra
(96 elmélet + 144 óra gyakorlat (40% elmélet - 60%
gyakorlat))
8 hónap
1-2 oktatási nap/hét
(Egy tanóra időtartama: 45 perc)
Tokaj és Miskolc

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
6123 Méhész
(Méhészeti munkás)
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