TÁJÉKOZTATÓ
Burkoló képzésről

A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba
vételi száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma:

Burkoló
34 582 13
E-000081/2014/A014
szakképesítés
középfokú szakképesítés
csoportos
v1 (2018-as SZVK alapján)

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

290 000 Ft
50 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

340 000 Ft

A képzés célja:
A képzést sikeresen elvégző képes legyen:
- alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű
burkolati tervet készíteni
- a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét
és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
- alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és
mérőeszközöket
- a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
- vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot
készíteni
- speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
- falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
- térburkolatokat készteni
- a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
- szükséges munkaállványt építeni és bontani
- a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket
elvégezni
- munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra
kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
- gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
- gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
- átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről.
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A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

-

A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy
bemeneti kompetenciák teljesítése.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák a képzés megkezdhető a 27/2012 (VIII. 27.)
NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában.

- Egészségügyi alkalmasság
Az OKJ-s szakmai vizsgára
bocsátás feltételei:

- 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:
10101-12 Építőipari közös tevékenység
11855-16 Burkolás előkészítés
11856-16 Hidegburkolás
11857-16 Speciális burkolás
11725-16 Térburkolás
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

- írásbeli
- szóbeli, írásbeli
- írásbeli
- szóbeli
- írásbeli
- írásbeli
- szóbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetes tudásmérés

A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése

Képzés közben történő értékelés (az előadások időszakos szóban
történő visszakérdezése, esetlegesen gyakorlatban történő bemutatása.
A képzés tantárgyait lezáró modulzáró vizsgák, amely a szakmai
vizsgára bocsátás alapvető bemeneti feltétele. Formái: írásbeli, szóbeli
és gyakorlati.
A modulzáró vizsgákon százalékos értékelés. 51% alatt nem felelt meg,
51-100% között megfelelt minősítés.
A hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint: írásbeli, gyakorlati,
szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének formái:

Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):
A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:

800 óra
(240 elmélet + 560 óra gyakorlat (30% elmélet - 70% gyakorlat)
8 hónap
2-3 nap/hét, napi 6-10 tanóra

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
7534 Burkoló
Hidegburkoló, Térburkoló, Homlokzatburkoló, Hidegfal- és padlóburkoló, Díszítőmozaik-burkoló

Az oktatás helyszíne:

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. telephelye
(3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)
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