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INTRODUCTION  
 

Aim, duration and structure of the Programme. The aim of non-formal dual modular Finisher 

(builder) training programme (hereinafter – Programme) is to prepare qualified finishers according 

to second-level programme thus ensuring assimilation of training objectives and competences 

specified in Finisher (builder) Preparation Standard Level 3 of vocational qualification, approved 

by the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania order No. ISAK-1159/A1-

178, dated 16 July, 2004 (hereinafter –Standard). 

 

Initially, the Programme will be implemented in the form of a non-formal training due to 

formalization of a training programme being a rather long process. In the development of the 

Programme the preparation and implementation experience of German dual vocational training 

programme was applied, a painter, a varnisher and a tiler’s vocational training programmes were 
analyzed. In Lithuania the dual vocational training programme is realized in the form of 

apprenticeship. Organizing a dual apprenticeship form training, greater responsibility is given to 

companies that carry out practical training.  

 

The duration of dual training is 2 years. The scope of Programme is 2400 hours or 12 ECTS credits 

(one credit represents an average of 20 contact hours of work). The duration of academic year is 40 

weeks Academic year is divided into semesters with duration 20 weeks. The scope of the 

Programme over one semester is 600 hours (30 credits).  

  

The dual Programme consists of two parts: Curriculum of the practical training in company and 

Curriculum of the theoretical training at vocational school. Practical training covers 70 percent and 

theoretical - 30 percent of training time. For theoretical and practical training will be used day or 

bloc teaching: for example, on Mondays and Tuesdays training takes place at a vocational school, 

and the rest of the week - in the company. Meanwhile, the first three weeks of the first academic 

year going on theoretical training in vocational schools and apprenticeship last semester place in the 

company. 

 

In accordance with the Description of formal vocational education training programmes 

preparation and validation procedure (2015) a modular apprenticeship Programme was developed. 

The volume of one module is less than 10 credits. The Programme consists of introductory module, 

11 modules for professional competence and final apprenticeship in volume of 3 modules. All 

Finisher dual training Programme modules, with the exception of apprenticeship, consist of 

practical and theoretical training hours, because in dual apprenticeship form training, company and 

vocational school, as equal partners pursue a common vocational training task.   
      

Introductory builder’s module.  

Compulsory modules:  

1. Construction drawing  

2. General construction works  

3. Basics of masonry and concrete laying  

4. Manual wood processing  

5. Thermal insulation of buildings  

6. Plastering  

7. Tiling  

8. Painting 

9. Covering gluing  

10. Fixing plasterboard panels  

11. Fixing decorative panels and linear elements  

    Final modules. Apprenticeship.  
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The content of modules is composed in a way that imparts all a finisher‘s competences defined in 

the Standard (2004) including the ability of learners to plan, implement and control their activities. 

Introductory module is designed to familiarize with professional activity in specificity of vocational 

training and economic sector. Compulsory modules for professional qualification include training 

content for a person’s preparation for the activity, specific to qualification and giving a possibility 
to adjust flexibly to the needs of a person and labour market. Final modules are for summarizing of 

theoretical knowledge, consolidation of practical skills and preparation for the assessment of 

competences. 

 

Documents and other sources of information used for preparation of the Programme 

 

1. The Law on vocational training law of the Republic of Lithuania  amendment, 2007 (Zin., 2007 

No. 98; 2009, No. 93-3973; 2010, No. 67-3338; 2011, No. 86-4140; 2013, No. 107-5275; 2014-

07839) 

2. Finisher (builder) preparation Standard. Level 3 of vocational qualification. Vilnius, 2004.  

3. Description of assessment procedure of an individual’s acquired competences, approved by the 
Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania order No. V-15, dated 14-01-

2015.   

4. Description of formal vocational education training programmes preparation and validation 

procedure, approved by the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania 

order no. V-1435, dated 27-08-2010 (revised version No. V- 232, dated 23-03-2015)  

5. Description of formal vocational education procedure, approved by the Minister of Education 

and Science of the Republic of Lithuania order No. V-482, dated 15-03-2012 (revised version 

No. V-479, dated 08-05-2015). 

6. Description of Lithuanian qualifications framework, approved by The Government of the 

Republic of Lithuania resolution No. 535, dated 04-05-2010 (Zin., 2010, no. 56-2761). 

7. Kliminskas R., Pagiriene R. The Concept of the Implementation of Dual Vocational Training in 

Lithuania. Work-based Learning around the Mare Balticum. Jarke/Hogeforster. Baltic Sea 

Academy. Publisher: Books On Demand, March 19, 2015. <https://paperc.com/books/work-

based-learning-around-the-mare-balticum/404512/contents> ISBN-10: 3734776155; ISBN-13: 

978-3734776151. 

8. Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung der Handwerkskammer Dresden 

<http://www.hwk-dresden.de/Portals/0/pdfs/bildung/GPO.pdf> 

9. Rahmenplan fuer den Ausbildungsberuf Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin. Bauten- 

und Objektbeschichter/ Bauten und Objektbeschichterin (Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 16.05.2003).  Bundesinstitut fuer Berufsbildung  www.bibb.de 

<http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/MalerLackierer.pdf> 

10. Verordnung über die Berufsausbildung im Maler- und Lackierergewerbe vom 3. Juli 2003 

Bundesinstitut fuer Berufsbildung 

<http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/regulation/maler-und-lackierergewerbe.pdf? 

11. Zeugniserläuterung. Abschlussprüfung / Gesellenprüfung im staatlich anerkannten 

Ausbildungsberuf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/ Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin 

12. <http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/certificate_supplement/de/fliesen___platten_

_und_mosaikleger_d.pdf> 

13. Zeugniserläuterung. Abschlussprüfung / Gesellenprüfung im staatlich anerkannten 

Ausbildungsberuf Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin - Fachrichtung Gestaltung und 

Instandhaltung 

<http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/certificate_supplement/de/maler_und_lackier

er_fr_gestaltung_instandhaltung_d.pdf> 

 

   

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372306
http://www.bibb.de/
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/MalerLackierer.pdf
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1. CURRICULUM OF THE PRACTICAL TRAINING IN COMPANY 

 
1.1. The objectives of practical training in company 
 

The objective of practical training in company is to prepare qualified finishers who are able to 

perform internal and external surface finish in accordance with Finisher (builder) Preparation 

Standard Level 3 of vocational qualification. 

 

A finisher plasters with conventional and decorative mortars, lays various tiles, glues covering, 

insulates exterior and interior constructions of a building, fixes decorative panels, paints exterior 

and interior surface of a building construction with various kinds of paint mixtures, reads drawings, 

is able to estimate the volume of performed works. He is able to use technical literature, information 

tools, knows how to apply labour law, economics, business and environmental knowledge in 

practical activity. A finisher uses hand tools (blades, trowels, various brushes and etc.), small 

mechanisms (cutting, drilling, spraying and other equipment), testing and measuring tools. He 

works inside and outside of a building. He has to work at high altitude. Working environment may 

be dusty, dirty and depends on weather conditions. Finishers work individually and in groups. 

 

Taking into account the specificity of a finisher’s work, on the basis of Finisher Preparation 

Standard (2004), where necessary competences for this activity have been clearly defined after the 

analysis of the requests of employers, the list of core competencies that includes five main finisher’s 
activities was formed:  

1. General construction works 

2. Thermal insulation of buildings and plastering  

3. Finishing of buildings with tiles  

4. Painting of  building’s surface and covering gluing  

5. Fixing decorative panels and linear elements  

 

Having successfully completed the Programme a trainee will be able to: 

1. To work safely following human safety and fire prevention requirements at workplace  

2. To choose adequate and high-quality materials 

3. To read drawings and calculate work and material costs  

4. To mount ladder equipment and operate it safely  

5. To lay concrete foundation  

6. To brick partitions from bricks and blocks  

7. To process wood with hand tools  

8. To insulate a building  

9. To plaster using hand tools and machinery  

10. To lay tiles  

11. To paint a building’s surface  
12. To glue covering  

13. To fix plasterboard panels  

14. To fix decorative panels and linear elements 

15.  To adapt to changes in the workplace, to apply innovations at work. 

 

Level 3 of vocational qualification is intended for activity that includes some more specialized 

professional activity goals, which require adaptation of well-known and tested solutions. The 

activity environment may require the ability to adapt to simple changes in the workplace. 

(Description of Lithuanian qualifications framework, 2010). A modern worker should be interested 
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in life-long learning, because new materials and, new work technologies are created and developed, 

so it becomes important to develop general competences as follows:  

 ability to work independently and in group,  

 to use modern information and communication tools, 

 to apply innovations in work, 

 to protect the environment. 

 

The company‘s task is to convey necessary knowledge and skills for qualified finisher‘s activity for 

learners thus enabling them to plan, operate and control independently. Apprentices must 

demonstrate those abilities during the final examination. 

 

1.2. The organization of practical training 

 

In the Programme it is foreseen that practical training comprises 1680 hours, i.e. 70 percent of 

training time. According to The Law on vocational training of the Republic of Lithuania, vocational 

training provider applying apprenticeship training form, makes labour and vocational training 

contracts with a person. A person’s practical training is organized at his workplace.  

 

The workplace must be equipped with technological equipment, necessary and accurate tools and 

other technological and personal safety equipment corresponding to the requirements of the 

Programme, and all works required by the vocational training programme are performed. The 

employer may use Sectoral practical training centre of the school for certain works.  Learners before 

starting work are instructed in accordance with Occupational Health and Safety Instructions. 

 

Level 3 of vocational qualification activity, consisting of actions and operations in narrow 

technological or (and) organization areas is performed under partly supervision of a higher- 

qualified worker or independently, with the presence of external quality control. (Description of 

Lithuanian qualifications framework, 2010). Implementing the Programme of apprenticeship form, 

the vocational school appoints a profession teacher for theoretical training supervision at school, 

and an employer appoints a worker, responsible for organization of an apprentice’s working activity 
and practical training and its coordination in a company (hereinafter - profession master). 

Profession master and profession teacher consistently collabourate in the process of vocational 

training.  

 

According to Description of formal vocational education procedure (2015), the curriculum of 

practical training and apprentice‘s training assessment recommendations are prepared and 

coordinated with the employer by a profession teacher (because there are no trained profession 

masters (mentors) in Lithuania).  

 

Practical and theoretical training will be implemented alternately following the prepared training 

plan, which is concluded by Practical training and Theoretical training plans (see Annexes 1 and 

2). In the training schedule it is recorded where and who will implement the components of the 

curriculum. Three training semesters (except first three training weeks, see Annex 4) learners 

practice in the company three days in a week (on Wednesdays, Thursdays and Fridays), in the last 

semester during apprenticeship every day. Operating unit duration – 60 minutes, during the 

apprenticeship learners’ work up to 40 hours per week. Training activity and duration of breaks for 

learners with special needs of disabled are determined taking into account their needs. 

  

Vocational training records (training content, learners‘ attendance, assessment of learning outcomes 

and other information) is recorded in vocational training and practice diaries. An apprentice writes 

in the date of training activity, its duration and assignments performed and afterwards this 

information is signed up by a profession master.  
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1.3. The assessment of competences and qualification 

 

Interim outcomes assessment. The method of interim learning outcomes assessment is determined 

by a vocational school together with a company. Learners’ learning outcomes are summarized in 
the end of semester, academic year and (or) as final or having completed the module. Theoretical 

training and practical training are assessed jointly. Assessment results are presented as recordings 

and (or) points using 10 point grading scale system. If a learner gets one interim unsatisfactory 

assessment of a subject or module (not lower than 4), he is given an opportunity to prepare 

independently and the date of the account is determined. Interim assessments are recorded in the 

electronic diary TAMO. 
 

A learner is considered as drop-out if he has not reached all learning outcomes foreseen in the 

vocational training Programme or module, if not all learning outcomes of all modules were assessed 

satisfactory or his attendance of the training course (including both theory and practice) without a 

legitimate reason is not less than 90 percent.  
 

The final qualification examinations. A finisher’s qualification is awarded for a learner who has 

completed all training Programme and achieved training objectives foreseen in it. 
 

The examination organization, the composition of the commission and the issue of documents are 

regulated by the Ministry of Education and Science in accordance with the established procedure.  

According to Description of assessment procedure of an individual’s acquired competences (2015) 

the final qualification examinations will be organized by the assessment commission (hereinafter- 

Commission) composed of not less than three competence evaluators (hereinafter – members): a 

trade union or employee representative of the relevant profession, an employer‘s representative and 
profession teacher. The employer’s representative is appointed as the Chairman of the Commission. 

An appointed secretary of competence assessment prepares assessment protocol of competences 

gained by a person.  

 

The final qualification examination includes:  

 assessment of theoretical knowledge; 

 assessment of practical skills. 

 

The conditions for solution of tasks for the assessement of acquired competences for persons with 

special educational needs are respectively adapted.  
 

Theoretical part (knowledge) tests, practical part (abilities) assessement tasks and their assessment 

instructions are developed by task preparation groups formed by the Institution.  

  

The test or examination ticket questions from all activity areas, included in the Standard are 

prepared for examination of theoretical knowledge. For checking of the theoretical knowledge the 

test consisting at least of 200 questions from all activity areas included in the Standard with three 

multiple-choice answer options, one of which is correct, is developed. 100 questions are selectively 

chosen for the examination. Not more than 4 (240 min.) hours are allocated for completion of the 

test. The person, whose theoretical part of assessment test is assessed as satisfactory (4-10), is sent 

to a practical skills assessment, which takes place on the same or next working day. Theoretical 

knowledge assessment test scores are calculated according to the percentage of questions answered: 

100-91 percentage of correct answers -10 points, 90-81 - 9 points, 80-71 - 8 points, 70-61 - 7 points, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439722&p_query=&p_tr2=2
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60-51 - 6 points, 50 -41 - 5 points, 40-31 - 4 points, 30-21 - 3 points, 20-11 - 2 points, 10-1 - 1 

point. 

 

 

During practical examination at least two from basic competences listed below are checked:  

 to plaster with hand tools; 

 to lay tiles; 

 to paint with hand tools; 

 to glue covering; 

 to read drawings. 

 

At least one of remaining competences is checked optionally. All competences included in the 

Programme are checked throughout learning process. Pupils demonstrate their skills in the 

construction site, enterprise, at the Sectoral practical training centre for builders (at VBTC). During 

practical examination general abilities are also assessed. 

 

For the assessment of practical skills at least 3 tasks are prepared, from which 1 practical skills 

assessment task will be selected for the group and it should be performed within 6 hours (360 min.). 

The Commission evaluates the performance of the task on the same day. 

 

A person who has completed the dual modular non-formal education programme is issued a 

certificate of acquired finisher‘s competences to perform a finisher‘s work and justifying the 

activities carried out during the project. 

 

 

2. CURRICULUM OF THE THEORETICAL TRAINING AT VOCATIONAL 

SCHOOL 

 

2.1. Objectives of theoretical training at vocational school 

 

Theoretical training comprises 30 percent of training time and is implemented at the vocational 

school. The goal of the school is to train learners, orientating to vocational training requirements of 

a finisher with further deepening and widening of already acquired general education. 

 

Professional competences are linked to the development of social ones. The objective of a 

vocational school is to develop personal, social and ecological responsibility of learners, to 

encourage the ability to adapt to changes and preparedness to further qualification improvement.   

 

Implementing all aforementioned goals and objectives a vocational school has: 

 to apply special, action- oriented teaching/learning techniques and methods during classes;  

 to convey knowledge, necessary for professional qualification taking into account certain 

vocational requirements;  

 to ensure differentiated and flexible training/learning services adapting to learners’ needs and 

abilities and demands of labour market and society; 

 as possible to support and promote learners with special needs; 

 to inform learners about the threats  and dangers associated with the future profession and 

personal life, to familiarize how to avoid or prevent them.  

 

A vocational school has to discuss urgent problems of society during general and profession classes: 

 work and unemployment; 
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 peaceful common life of people, nations and cultures, preserving cultural identity;   

 healthy lifestyle; 

 respect for human rights.  
 

Vocational school helps a learner to acquire a competence to act (Ger. Handlungskompetenz), 

which is understood as a person‘s readiness and ability to act constructively, thoughtfully and at the 

same time individually and with social responsibility in public, professional and private life 

situations. This competence is revealed through professional, personal and social competences.  

 

Professional competence is readiness and ability on the basis of professional knowledge and skills 

constructively, methodically and independently perform tasks, solve problems and evaluate the 

outcome.   

 

Personal competence is readiness and ability to understand, consider and evaluate personal 

improvement opportunities, requirements and restrictions in a family, professional activity and 

public life; to display own talents, form and develop life goals. The competence includes personal 

characteristics such as independence, self-criticism, self-confidence, reliability, sense of 

responsibility and duty. Considered value orientations and conscious attachment to values are also 

very important. 

 

Social competence is readiness and ability to create and implement social relations, to understand 

their purpose and possible tensions, to be able to communicate responsibly and rationally with 

others.  The development of social responsibility and solidarity is also important.  

 

Learning to learn competence is developed from aforementioned three dimensions and it defines 

individual learning success of every learner, decides his ability to act responsibly and purposely in 

private, professional and public life situations.  

 

2.2. Didactic principles 

 

Training objectives and a finisher‘s Standard require to give the priority to learning forms, 

encouraging independent, responsible thinking, activity and its evaluation at a vocational school.  

 

Learning in a vocational school is based on common methodical principles and is oriented towards 

preparation for certain professional activity, which is grounded on versatile thinking operations, and 

following the actions of other persons in the mind, so reflection of action process (planning, 

performance, outcomes) is very important. These thinking processes create preconditions for 

training/learning at work and from work. All this is very important when planning the 

training/learning content of modules.  

 

The Programme does not include certain methodical guidelines for classes in a vocational school.  

All organization of learning is oriented towards activity, so some indicative guidelines may be 

distinguished: 

 Didactics is based on situations, which are important in professional activity (Activity 

training/learning).   

 The basis of learning is learner’s actions that are performed or followed in the mind 

(Training/learning through action).  

 Learners have to plan, perform, check and if necessary correct and assess their actions 

independently. 

 Actions should cover whole actuality of professional activity, e.g. including technical, work 

safety, economical, legal, ecological and social aspects.   
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 Actions must be integrated into learners’ experience and reflected taking into account 
consequences for society.  

 Social processes such as declaration of interests or conflicts solution must be included into the 

activity.  

 

Training/learning oriented towards activity is implemented using different learning techniques. The 

school must create conditions to acquire professional qualification for all learners (youth, adults, 

disabled, gifted learners) taking into account their age, experience, education and cultural 

differences, adapting to their needs and possibilities.  

 

2.3. The organization of theoretical training  

 

Under the Programme theoretical training in a vocational school covers 720 hours and it is 

distributed through first three semesters (the last semester is only for practical training in a 

company): first three weeks only theoretical training is carried out in a vocational school, later- two 

days per week (see appendix 4). Learners study not more than 36 hours per week (including 

theoretical and practical training). The duration of theoretical training unit is 45 minutes (academic 

hour). It is implemented according to the schedule of the semester, which is made following 

Practical and Theoretical training plans (see appendixes 1 and 2).   

 

Vocational training records (curriculum, learners’ attendance, assessment of learning outcomes and 
other information) are managed in vocational training diaries.  

 

At a vocational school 12 modules of theoretical training are carried out: Introductory builder 

module and 11 modules to gain professional competence (see Annex 3). 

 

Introductory builder module integrates general subjects Labour law basics, Work with a client, 

Environmental protection, Basics of economy and entrepreneurship and Workers’ safety and health. 

The content of the subject Workers’ safety and health is prepared in accordance with Workers’ 
safety and health (the order of the Minister of Education and Science of The Republic of Lithuania 

No. ISAK-1953, dated 28-09-2005 on the “Approval of pupils studying basic vocational training 
programmes, workers’ safety and health progamme description”) and the programme Civil safety 

(the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania No.1497, dated  

08-11-2001 on “Civil safety training programme for vocational education institutions”. The general 

subjects Professional Lithuanian language Information technologies and Esthetics respectively are 

integrated into professional subjects. 

 

,  
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Appendix 1  

PRACTICAL TRAINING PLAN 
School year: 2015-2017   

 

Qualification awarded: Finisher  

Duration: 2 years 
 

No 
 

Modules,  
professional competence 

(according to Standard) 

Training outcomes Allocation 

of days 

1. Introductory builder‘s module 

 

To work safely following human 

safety and fire prevention 

requirements at workplace; 

 to adapt to changes in the 

workplace, to apply innovations 

at work 

 

 To know safe work rules, fire safety, industrial safety, hygiene 

requirements and follow them  

 To be able to use personal and collective protective measures  

 To act under the signals of civil protection  

 To give first medical aid  

 Use primary fire extinguishing agents. 

 To know peculiarities of a builder‘s profession, an apprentice’s 
duties and rights.  

 To avoid waste and use environmentally friendly materials.   

 Present to clients the work done, give operating instructions.  

 To be able to work in a team, use modern means of 

communication, apply innovations at work.  

3 

2. Compulsory  modules for professional competence  

2.1 Construction drawing  

 

To read drawings and calculate 

work and material costs 

 To learn conventional signs of building elements and equipment 

marking in drawings.  

 To create a three-dimensional image from an item’s epure and vice 
versa.  

 To perform technically a building and constructions’ drawings and 
sketches. 

  To read working drawings. 

3 

2.2 General construction works 

 

 To choose adequate and high-

quality materials;   

to mount ladder equipment and 

operate it safely 

 To store and use economically building materials  

 To select the working equipment and construction materials 

according to the type of work.  

 To use and adjust safely mechanisms and devices used in finishing 

work 

 To mount climbing (ladder) equipment (scaffolding, staging) 

  To operate\ safely ladder equipment  

7 

2.3 Basics of masonry and concrete-

laying  

 

To lay concrete foundation; 

to brick partitions from bricks 

and blocks  

 To describe technological process of concrete laying  

 To describe and adjust masonry binding systems. 

 To prepare basis for the floor and concrete it 

 To use bricklayer’s tools and devices  

  To lay half brick thick partitions.  

 To brick partitions from blocks. 

 To select materials according to the assigned task 

17 

2.4 Manual wood processing  

 

To process wood with hand 

tools 

 To use manual wood processing tools. 

  To make a simple joinery product,  used for finishing works 

17 

2.5 Plastering  

 

To plaster using hand tools and 

machinery  

 To prepare mortars from separate components and dry mixtures. 

 To select a plasterer’s tools and use them.   
 To prepare and mark surfaces.  

 To plaster building walls, ceilings, pillars, reveals with enhanced 

17 
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plaster  

 To plaster internal surfaces of premises and facade with decorative 

mortars and make texture  

 To form corners, edges and miters  

 To plaster in mechanized way 

  To perform simple repair of machine 

 To repair indoor and facade plaster 

2.6 Thermal insulation of buildings  

 

To insulate a building  

 To equip a wooden frame to install thermal insulation.  

 To install metal frame to install thermal insulation.   

 To insulate internal external and surfaces of a building with 

thermal panels 

20 

2.7 Tiling  

 

To lay tiles 

 

 To plan flooring and draw tiling plan.  

 To select instruments and equipment and use them  

  To check and prepare horizontal and vertical surfaces..  

 To lay tiles on horizontal and vertical surfaces 

 To identify horizontal and vertical surfaces tiling defects, their 

causes and elimination techniques.  

  To repair tile -lined horizontal and vertical surface. 

22 

2.8 Painting 

  

To paint a building’s surface  
 

 To select primers, fillers, paints and other auxiliary materials for 

internal and external work.  

 To prepare paint formulations  

 To choose a painter’s tools and use them properly.  
 To paint interior and exterior surfaces with aqueous and non-

aqueous paint mixtures.  

 To identify and eliminate. the defects of painted surface,  

 To paint interior premises and façade in mechanized way. 

 To eliminate simple mechanisms faults.  

20 

2.9 Covering gluing  

 

To glue covering\ 

 

 To choose instruments and equipment for covering gluing.   

 To check, prepare and mark surfaces  

 To glue walls and ceiling with coverings and coats 

 To identify the covered surface’s defects, their occurrence causes 
and ways of their elimination. 

20 

2.10 Fixing plasterboard panels  

 

To fix plasterboard panels 

 To select fixing plasterboard panels tools and use them. 

 To describe technological process of fixing plasterboard panels.  

 To fix plasterboard panels to plane surfaces. 

  To identify plasterboard panels constructions defects, their causes 

and elimination techniques.   

22 

2.11 Fixing decorative panels and 

linear elements 

 

To fix decorative panels and 

linear elements 

 To describe technological process of fixing decorative panels and 

linear elements  

 To select fixing materials according to the types of decorative 

panels and linear elements  

 To fix decorative panels and linear elements. 

  To identify possible defects of the surface fixed with decorative 

panels and linear elements, their causes and elimination 

techniques. 

14 

3. Final modules 

3.1 

 

Apprenticeship  

 

 

 To make the building‘s internal 

and external surfaces finish 

 To explain organization of finishing works in construction object 

 To explain and apply finishing works technologies in practice  

 To work safely  

 To select and prepare materials  for finisher’s work 

 To use and adjust safely mechanisms and devices used in finishing 

work 

 To insulate a building construction 

 To plaster using hand tools and machinery  

 To paint surfaces with aqueous and non-aqueous paint mixtures 

 To glue surfaces with coverings and coats 

 To fix plasterboard  and decorative panels  

 To prepare for the assessment of competences 

75* 

  Total number of days 257 
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*8 hours per day 
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THEORETICAL TRAINING PLAN 
School year: 2015-2017 

 

Qualification awarded: Finisher  

Duration: 2 years 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

No 

 

Modules 

 

1st   year 2nd  year 

1st semester 

2nd 

semester 3rd semester 

1.1 Introductory builder’s module 100   

2.1. 

Compulsory modules for professional 

competence.  

Construction drawing 60   

2.2 General construction works 60 20  

2.3 Basics of masonry and concrete-laying 20   

2.4 Manual wood processing.  20   

2.5 Plastering 20 40  

2.6 Thermal insulation of buildings  50 30 

2.7 Tiling    40 30 

2.8 Painting  40 40 

2.9 Covering gluing  20 20 

2.10 Fixing plasterboard panels  30 40 

2.11 

Fixing decorative panels and linear 

elements   40 

  Total hours 280 240 200 

 Total hours for theoretical training  720 
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Appendix 3 

DESCRIPTIONS OF MODULES 
 

INTRODUCTORY BUILDER’S MODULE  
Semester 1  

Theoretical training volume: 100 hrs. 

  
Personal competence acquired - to work safely following safety at workplace, fire 

prevention and civil safety requirements; to be able to adapt to changes in the workplace, 

apply innovations at work.  
 

Training/learning outcomes. To know industrial safety, hygiene requirements and follow 

them. To know safe work rules, fire safety requirements and follow them. To give first 

medical aid. To be aware of basics of civil protection and rescue system, causes of 

emergencies and their possible consequences, civil protection signals, their transmission 

techniques and behavior order. To familiarize with civil protection and rescue system and their 

interaction; properties of hazardous chemical substances and their effect on humans and 

environment. To know peculiarities of a builder’s profession. To explain the requirements of a 
vocational training contract, to identify opportunities for further training. To know an 

apprentice’s duties and rights. To know basics of labour law. To identify the parts of labour 
contract. To define practical training enterprise’s structure, its objectives and goals, functions 

performed and administration. To develop economic literacy. To introduce the knowledge of 

entrepreneurship. To discuss labour market issues, unemployment. To familiarize with 

ecology fundamentals, green construction. To contribute to the enterprise’s environmental 
objectives implementation. To know a customer’s needs, wishes and satisfy them. To be able 

to work in a team, use modern means of communication, and apply innovations at work. To be 

able to think critically and apply knowledge in practice. 

 

 Content recommended 

 Industrial sanitations, hygiene, electrical safety, and fire safety requirements  

 Basics of legal civil protection and rescue system.  

 Causes and prevention of emergencies.  

 Properties of hazardous chemical substance and their effects on humans and 

environment.  

 The personal and collective protection measures. 

 The primary extinguishing agents.  

  First medical aid. 

 Builder’s profession. 
 Labour law basics.  

 Basics of management 

 Basics of economy  

 Labour market and unemployment.  

 Ecology fundamentals. Green construction  

 Work with clients.  

 

Requirements for material resources. The classroom with visual and technical 

teaching/learning aids. 
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CONSTRUCTION DRAWING                                            
Semester 1 

Theoretical training volume 60 hrs. 

  
Personal competence acquired - to read working drawings. 

 

 Training/learning outcomes. To know drawing standards and follow them. To use drawing 

tools and measures. To learn conventional signs of building elements and equipment marking 

in drawings. To know the peculiarities of construction drawing. To create a three-dimensional 

image from an item’s epure and vice versa. To read working drawings.  
 

 Content recommended  

  Drawing design standards. 

 Geometric drawing basics. 

  Axonometric projections and technical drawing. 

  Design tasks. 

  Construction drawing types and their formation peculiarities. 

  Contractual graphical markings in construction drawings. 

 Building’s construction architectural drawings, their sketches, element drawings. 

  Perspective image drawing of a building. Color solutions.  

  Drawings of a building thermal insulation with panels.  

 Plasterboard panels fixing drawings.    

 Decorative panels and linear elements fixing drawings. 

 Project of finishing works.  

 

Requirements for material resources.  Technical teaching aids: computer, printer, scanner, 

graphic projector, multimedia, computer drawing programmes.  
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GENERAL CONSTRUCTION WORKS  
Semester 1 

Theoretical training volume 80 hrs. 

  
Personal competence acquired – to choose adequate and high-quality materials; 

to mount climbing (ladder) equipment and operate it safely 

 

Training/learning outcomes. To analyze types of construction works and construction 

process. To describe the types of buildings, their structural elements, schemes and basic 

requirements for buildings. To describe classification of construction materials and products, 

their characteristics, purpose and storage. To know climbing (ladder) equipment types and 

work safety on it. To select the working equipment and construction materials according to the 

type of work. To know mechanisms used in finishing work, their operating principles. 

Content recommended 

 Construction works and their types. Classification of construction materials and 

products, their characteristics, purpose and storage.   

 Basic building elements, their characteristics and functions.  

 Technological sequence of works.  

 Construction process and its participants.  

 Construction schemes of buildings.   

 Types of climbing (ladder) equipment their characteristics and their selection 

according to work type. 

 Elevating equipment mounting techniques.   

 Safety of work when mounting elevating equipment and working on it. 

 Mechanisms used in finishing work and their operating principles, safety of work. 

 

Requirements for material resources. Construction works technologies classroom with 

visual and technical aids (computer, multimedia), teaching/learning aids  
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BASICS OF MASONRY AND CONCRETE LAYING   
Semester 1  

Theoretical training volume 20 hrs. 

  
Personal competence acquired - to lay concrete foundation;  to brick partitions from bricks 

and blocks  

 

Training/learning outcomes. To know the types of masonry, bricklaying elements and rules.  

To describe masonry binding systems.  To know how to lay half brick thick partitions and 

partitions from blocks. To analyze technological process of concrete laying. To concrete a 

floor foundation, use bricklayer’s tools and devices. To know how to select materials 

according to the assigned task.   

 Content recommended  

 Bricklayer’s tools. 

 Mortars and concretes. 

 Masonry types and elements. 

 Bricklaying rules. 

 Masonry binding systems and application areas.   

 Bricklaying of partitions from bricks and blocks. Structure reinforcement.  

 Installation of wooden planking for foundations and stairs.  

 Concrete mixture preparation and supply into place. 

 Concrete compaction.  

 Concreting of horizontal base.  

 

Requirements for material resources. Masonry technologies classroom with visual and 

technical teaching/learning aids. Bricklaying tools and equipment.  
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MANUAL WOOD PROCESSING 
Semester 1  

Theoretical training volume 20 hrs. 

  
Personal competence acquired - to process wood with manual tools.  

 

Training/learning outcomes. To describe joiners and carpenters works in construction site.  

To be aware wood processing techniques. To know how to use manual wood processing tools. 

To describe a simple joinery product manufacturing technology. 

Content recommended 

 Joinery and carpentry construction works 

 Measuring and marking of wood. 

 Woodworking techniques: sawing, planning, drilling, mortising.   

 Manual power tools and their use.  

 Work safety rules while working with manual and manual power tools.   

 Simple joinery products components connection and reinforcement techniques.  

 Simple joinery products production technology. 

 

Requirements for material resources. Joinery and carpentry classroom with visual and 

technical teaching/learning aids. Wood processing tools.   
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PLASTERING 
Semester 1,2  

Theoretical training volume 60 hrs. 

  
Personal competence acquired – to plaster with hand tools and in mechanized way. 

 

Training/learning outcomes. To know the purpose and types of plaster. To select a 

plasterer’s tools and use them. To describe technologies of manual plastering, operating 

techniques, instruments. To analyze technological processes of plain plaster, ledges formation 

and decorative plaster. To assess peculiarities of plastering in cold weather and adjust 

plastering technologies. To describe plaster’s defects, causes of their occurrence and ways of 
elimination. To understand the purpose of plastering machines and their operating techniques. 

To compare machines’ technical indicators and select them according to the type of plaster.  

Content recommended 

 Types of plaster: plain, decorative, special- purpose. 

 Types of surfaces: brick, concrete, wooden, metal, thermally insulated; internal and 

external.  

 Manual and mechanical surface preparation tools. 

 Preparation of brick, concrete, wooden, metal and thermally insulated surfaces for 

plastering. 

 Technological process of plain plaster.  

 Technological process of ledges formation.  

 Technological process of decorative plaster.  

 Plastering with hand tools performing enhanced plastering.  

 Plastering with decorative plaster mortars from manufactured dry mixtures. 

 Plaster repair. 

 Plastering machines: mortar preparation, handling, spraying, and grinding. Work 

safety when working with plastering machines. 

 Mechanized plastering technologies.  

 Building plastering with non-compressor sprayers.  

 

Requirements for material resources. Workshop of plastering with visual and technical 

training and learning aids  
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THERMAL INSULATION OF BUILDINGS 
Semester 2,3 

Theoretical training volume 80 hrs. 

  
Personal competence acquired - to insulate a building  

 

Training/learning outcomes. To know construction materials according to intended purpose.  

To know insulation panels fastening tools and use them. To analyze and describe technologies 

and performing techniques of building construction insulation with thermal panels. To 

describe possible defects of insulated surface with thermal panels.  

Content recommended 

 The main processes influencing thermal protection of a building. 

 Heat insulation materials and their fastening means.  

 Types of panels: polystyrene foam, stone slabs and others. 

 Selection of insulation materials. 

 Equipment and instruments used for insulation works. Safe work requirements.  

 Insulation of a building walls using wooden and metal frames. 

 Basement wall and floor insulation. 

 Roof insulation.  

 Frameless insulation systems.  

 Additional renovated building constructions’ insulation. 
 

Requirements for material resources. Instruction classroom with visual and technical 

teaching/learning aids.  
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TILING  
Semester 2,3  

Theoretical training volume 70 hrs. 

  
Personal competence acquired - to lay tiles on horizontal and vertical surfaces. 

 

Training /learning outcomes. To select tiles gluing and joint filling, tiles surface 

maintenance materials for vertical and horizontal surfaces finishing for intended purpose and 

prepare them.  To explain the purpose of finishing with tiles. To know floor and walls 

covering design, its elements.  To plan flooring and draw tiling plan. To describe horizontal/ 

vertical building construction surfaces tiling technologies, operating techniques, tools. To 

describe possible tiling defects of horizontal and vertical surfaces their causes and elimination 

techniques.  

 

Content recommended  

 Purpose of surface finishing with tiles.  

 Types of horizontal and vertical surfaces: internal and external; concrete, wooden, 

plastered, plasterboard, metal, old tiles.  

 Manual and mechanical tools. Work safety when working with tools and equipment.   

 Selection of materials, calculation, preparation. 

 Tiling technologies on horizontal and vertical surfaces.  

 Ceramic, stone, synthetic materials, glass and other tiling on horizontal and vertical 

surfaces. 

 Repair of horizontal and vertical tile-lined surfaces. 

 

Requirements for material resources.  Workshop of finishing works with visual and 

technical teaching/learning aids  
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PAINTING  
Semester2,3  

Theoretical training volume 80 hrs. 

 

Personal competence acquired - to paint a building’s surface 

 

Training/learning outcomes. To examine types of surfaces, the characteristics of surface 

preparation and prepare it for painting. To comprehend coloristic basics and select interior and 

exterior colors, texture, patterns. To analyze and explain technological process of surface 

painting with aqueous and non-aqueous paint mixtures. To describe building construction 

painting technologies, manual operating techniques. To describe building constructions 

painting technologies, operating techniques of working with mechanisms.To examine surface 

decoration techniques.  To assess painting peculiarities in winter time and adjust painting 

techniques. To describe the defects of painted surface, causes of their occurrence and ways of 

elimination. To explain the purpose of painting machines, be aware of their operating 

principles.  

Content recommended  

 Types of surfaces: wooden, metal, plastered, concrete, previously painted, plasterboard 

panels; external and internal; vertical and horizontal. 

 Painting types: simple, decorative. 

 Selection of materials used for internal and external painting. 

 Tools used for manual painting (a brush, a roller).  

 Painting technologies with aqueous and non-aqueous mixtures. 

 Basics of coloristic.  

 Paintwork repairs.  

 Painting mechanisms: painting machines, appliances, apparatuses and sprayers.  

 Spray painting. 

 

Requirements for material resources. Painting workshops with visual and technical 

teaching/learning aids 
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COVERING GLUING  
Semester 2,3  

Theoretical training volume 40 hrs. 

  
Personal competence acquired - to glue various coverings. 

 

Training/learning outcomes. To know instruments and equipment for covering gluing.  To 

check, prepare and mark surfaces. To analyze and explain technological process of covering 

gluing. To know selection, calculation and preparation of materials. To identify the covered 

surface’s defects, their occurrence causes and ways of their elimination.  

Content recommended  

 Materials, instruments and equipment for various covering gluing. 

 Selection of materials, calculation and preparation. 

 Preparation of surfaces for covering gluing. 

 Technological process of covering gluing. 

 Gluing of walls and ceiling with various coverings and coats.  

 Covered surface’s defects, their occurrence causes and ways of their elimination. 
 

Requirements for material resources. Finishing works classroom with visual and technical 

teaching/learning aids  
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FIXING PLASTERBOARD PANELS 
Semester 2,3  

Theoretical training volume 70 hrs. 

  
Personal competence acquired – to fix plasterboard panels.  

 

Training/learning outcomes. To discuss fixing plasterboard panels tools and use them. To 

analyze and describe technological process of fixing plasterboard panels, their operating 

techniques and tools. To know how to fix plasterboard panels to plane surfaces. To describe 

plasterboard panels constructions defects, their causes and elimination techniques.   

Content recommended  

 Tools and equipment for dry building constructions assembly.  

 Selection and preparation of materials. 

 Frame connection and fixing elements and panels fixing principles. 

 Plasterboard panels bonding and fixing on and to the walls.  

 Plasterboard partitions mounting. 

 Installation of floors from plasterboard panels.  

 Ceiling from plasterboard panels.  

 Curved constructions from plasterboard panels. 

 Plasterboard panels connection and plastering. 

 Constructions defects, their causes and elimination. 

 

Requirements for material resources. Workshop of dry construction with visual and 

technical teaching/learning aids  

 

 

 

 

 

  



 25 

FIXING DECORATIVE PANELS AND LINEAR ELEMNTS  
Semester 3  

Theoretical training volume 40 hrs. 

  
Personal competence acquired – to fix decorative panels and linear elements.  

 

Training/learning outcomes. To know fixing materials according to the types of decorative 

panels and linear elements. To describe technological process of fixing decorative panels and 

linear elements. To describe possible defects of the surface fixed with decorative panels and 

linear elements, their causes and elimination techniques.  

Content recommended 

 Types of decorative panels. 

 Selection of fixing tools and materials according to the type of decorative panels and 

linear elements.  

 Fixing of a wooden/metal frame. 

 Technological process of fixing decorative panels on various surfaces. 

 Possible defects, their causes and elimination techniques.   

 Joints between panels and possible cracks.  

 

Requirements for material resources. Workshop of finishing works with visual and 

technical teaching/learning aids/apprenticeship.  
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Appendix 4 

TRAINING SCHEDULE 
School year: 2015-2017 

 

Week 

No 
 

Month 
 

1st   year 
 

2nd   year 
1. SEPTEMBER T TP 

2.  T TP 

3.  T TP 

4.  TP TP 

5. OCTOBER TP TP 

6.  TP TP 

7.  TP TP 

8.  TP TP 

9.  TP TP 

10. NOVEMBER TP TP 

11.  TP TP 

12.  TP TP 

13.  TP TP 

14. DECEMBER TP TP 

15.  TP TP 

16.  TP TP 

-  H H 

- JANUARY H H 

17.  TP TP 

18.  TP TP 

19.  TP TP 

20.  TP TP 

21. FEBRUARY TP TP 

22.  TP TP 

23.  TP TP 

24.  TP TP 

25. MARCH TP TP 

26.  TP A 

27.  TP A 

28.  TP A 

29. APRIL TP A 

30.  TP A 

31.  TP A 

32.  TP A 

33.  TP A 

34. MAY TP A 

35.  TP A 

36.  TP A 

37.  TP A 

38. JUNE TP A 

39.  TP A 

40.  TP A 

41.  TP E 

42. JULY TP - 

43.  H - 

44.  H - 

 

T- theoretical learning; TP – theoretical and practical training; A – Apprenticeship; E – Examination; H –Holiday. 
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“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”   1.  BASIC INFORMATION  
➢ Professional qualification to be awarded:  Finisher (builder) 
➢ European qualifications framework (EQF) level:  Level 3  
➢ Lithuanian qualifications (LTQF) level:  Level 3  
➢ Programme volume in credits and duration in hours: 120 ECTS credits, 2400 hours 
➢ Content of training: 30% theory and 70% practice 
➢ Time framework: 01.09.2015 – 16.06.2017 
➢ Participants: 21 trainees 
➢ Admission requirements:  

•  not having a vocational qualification in finisher;  
• having completed compulsory general education;  
• demonstrating good practical work skills and motivation; 
• young workers who are already acting in the labour market but without having any or required qualification. 

➢ Delivery of theoretical training: 
Vil ius Builders Trai i g Ce tre, Laisvės pr. , Vil ius 7 9 , LT  

➢ Delivery of practical training: 
UAB Tavastis , Gailių g. , Vil ius 7, LT 
UAB Statvilsta , Smolensko g. 5a, Vilnius 03202, LT 
UAB „FAS , Ri kti ės g. -22, Vilnius 09207, LT  2. AIM AND STRUCTURE OF TRAINING PROGRAMME The main aim was to develop and implement dual modular Finisher (builder) training programme based on the best practice of German dual education system ensuring that: 
• Participants of the training (trainees) acquire knowledge and skills necessary for a qualified construction worker; 
• At least 70% of participants (trainees) continue their working career in the company they have been trained in or continue with vocational education to acquire a qualification of a higher level (EQF 4 or 5); 
• Participant companies get qualified workers trained according to their specific needs; 
• Apprenticeship is recognised and promoted as a formal way of acquiring a profession in Lithuania.  



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”   Composition of the Programme:   1. I trodu tory uilder’s odule  2. Compulsory modules:  2.1.  Construction drawing  2.2.  General construction works  2.3.  Basics of masonry and concrete laying  2.4.  Manual wood processing  2.5.  Thermal insulation of buildings  2.6.  Plastering  2.7.  Tiling  2.8.  Painting 2.9.  Covering gluing  2.10. Fixing plasterboard panels  2.11. Fixing decorative panels and linear elements  3.Final modules.  Apprenticeship.   Introductory module is designed to familiarize with professional activity in specificity of vocational training and economic sector.  Compulsory modules for professional qualification i lude trai i g o te t for a perso s preparation for the activity, specific to qualification and giving a possibility to adjust flexibly to the needs of a person and labour market. Final modules are for summarizing of theoretical knowledge, consolidation of practical skills and preparation for the assessment of competences.  3. ORGANISATION OF TRAINING PROCESS The enrollment into the training programme was organized during June – August, 2015, within the framework of the common annual admission of trainees held at a VET school. 21 trainees were selected for the work based learning programme based on the following criteria: 
• not having a vocational qualification in finisher;  
• having completed compulsory general education;  
• demonstrating good practical work skills and motivation; 
• young workers who are already acting in the labour market but without having any or required qualification. Profile of the trainees: 

• Age: 18-23 
• Sex: 2 female, 19 male 



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”  

• Previous experience in construction: 16 – no experience, 5 – some experience as non-qualified workers A tripartite agreement between the training institution, a company and an admitted person was signed following the existing national laws and regulations.  The training has been implemented following the training plan and training programme prepared by Panevėžys College, LT. 70 percent of training time has been allocated for work based learning at the companies and at the Sectoral practical training centre (established on the grounds of Vilnius Builders Training Centre). Day or block teaching has been used for theoretical and practical training, i.e. 2 days at school and 3 days in the company.   4. ORGANISATION OF THEORETICAL TRAINING: SCHOOL- BASED TRAINING Theoretical training in a vocational school covered 720 hours or 30% of the total allocated time of the course.  It was distributed through first three semesters (the last semester is only for practical training in a company):  
• Starting on September 1st, 2015, theoretical training (introductory course) for the first three weeks was delivered at Vilnius Builders Training Centre; 
• Later, the trainees spent two days per week (Monday and Tuesday) at school where they acquired the background knowledge and basic skills that they could later use in real work situations. Theoretical training at school also included necessary clarifications and review after the in-company training. 

Vo atio al trai i g re ords ( urri ulu , lear ers  atte da e, assess e t of lear i g out o es and other information) were managed in vocational training diaries and via e-register.  Assesment and evaluation were performed with regard to the usual practice of the school (i.e. trainers writing marks for each subject after completing a certain part of the course). The average mark for theory for the whole group was 8.7 (in Lithuania the lowest positive mark is 4 and the highest is 10).  The attendance rate was rather high as well - 95,2% for the whole group.        



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”  Theoretical training and acquiring basic skills of a finisher (builder):       5. ORGANIZATION OF PRACTICAL TRAINING: IN-COMPANY TRAINING Practical training consisted of 1680 hours, i.e. 70 % of the total training time. Three training semesters the trainees practiced in the company three days a week (on Wednesdays, Thursdays and Fridays), in the last semester during apprenticeship they are in the companies every day. Company profile: 
• 3 construction SMEs based in Vilnius; 
• Scope of activities: main areas of building and construction, with focus on finishing and insulation; 



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”  

• Qualified and professional staff members able to act as mentors/masters for the trainees. The practical training in the companies has been based on real work situations at different construction sites in Vilnius. Some examples of the work performed by the trainees: 
- Interior finishing of the attic transformed into a living space; 
- Interior finishing of the newly built apartment building; 
- Basics of masonry, concrete laying and thermal insulation in constructing a high-rise apartment building; 
- Thermal insulation, exterior and interior finishing of two private family houses.  Main aspects of in-company training: 
• 3 days/week: full time work (8 hours/day) under constant supervision and assistance of the assigned company staff  (qualified workers – profession masters); 
• Each on-site training activity divided into phases, starting with simple steps, requiring basic skills, and going into a more complicated process, including numerous operations and technologies; 
• Trai i g re ords (trai i g o te t, lear ers  atte da e, assess e t of lear i g out o es and other information) are put in vocational training and practice diaries; 
• Constant collaboration between school trainers and company staff  in the process of vocational training (regular visits of trainers to the sites); 
• The average mark for practice for the whole group was 9,4, and the attendance rate was 97,1% for the whole group for the 1st year of training. The data and assessment for the 2nd year of training will be available by the end of May 2017; 
• Wages paid to all trainees from the 2nd semester (250 - 300 Eur, the amount depending on the performance of each individual trainee and the specifics of the work).             



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”  A group of trainees at practical training activities on the construction site:          



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”   6. FINAL QUALIFICATION EXAMINATION Final qualification examination was organized on June 6th, 2017.  It included:  
• assessment of theoretical knowledge; 
• assessment of practical skills.  Both parts of the examination were organised at the Sectoral practical training centre for builders. The examination tasks were developed together with the teachers of VET provider and 
the uildi g o pa ies  represe tatives.  The average assessment for theoretical part was 8.62. The average assessment for practical performance was 9.33. The example of exam task and the assessment results for both parts of the exam have been annexed to this report. All the trainees were awarded a graduation certificate issued by the training provider and recognized by the employers. In addition to the graduation certificate, the trainees received a certificate, justifying the activities that were carried out during the project.  

      



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”   Implementation of the practical part of final qualification examination   Successful completion of the training programme allows the trainee choosing one of the following paths:  
• entering the labour market as a qualified finisher (builder);  
• continuing at a VET institution to acquire additional or higher qualification.   In April 2017  Vilnius Builders Training Centre have performed the survey of the trainees involved in WBL project in order to identify their intentions and plans for the future. The summarized outcomes of the responses are provided below:      After graduation trainees are going to choose:Work in the samecompany (12)Work in a differentcompany (4)Continue VET studies(5)Start Universitystudies (2)Other (1)



“Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and Strengthening of  

Innovation in SMEs – Work based Learning”  7.  Main findings and achievements:  
➢ The Work based learning model has been successfully implemented and is suitable for Lithuanian VET system. The general opinion and feedback provided by the involved trainees, trainers and company staff are quite positive.  
➢ The main aims and objectives of the training have been achieved with the majority of the students having chosen to stay in the company they were trained (12 trainees), in another construction company (4 trainees) or to continue with VET studies (5 trainees).  
➢ There has been constant collaboration between the school and the company in order to ensure best correlation in theoretical and practical training. Also, the school trainers provided some advice regarding pedagogical aspects of training and shared their teaching experiences with the company staff.  
➢ The training has been very much student-oriented, taking into consideration individual needs of every single trainee.   
➢ Within the project framework, the Work based learning programme has been implemented in the form of a non-formal training due to formalization of a training programme being a rather long process in Lithuania. Nevertherless, the Ministry of Education and Science has been repeatedly addressed and informed about the project developments and the importance of this form of learning for Lithuanian VET. It is expected to have the approval and formalization of the work based learning in Lithuania starting from 2018.           
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1. Patalpa rengta pastato pastogėje vadinama: 
A  mansarda; 

B  pal p ; 
C  antstatas. 

 

2. Tarpuangis daugiaeile si lių rišimo sistema m rijamas, jeigu: 
A  ilgesnis negu 1 m; 

B  trumpesnis negu 1 m; 

C  galima visais atvejais. 

   

3. Pertvaros su perdangomis: 

A  sujungiamos standžiai d l pastato pastovumo; 
B  paliekamas 15-20 mm tarpelis d l pastato s dimo; 
C  galimi abu atvejai. 

   

4. Horizontalių si lių storis turi b ti… 

A  8 – 15 mm; 

B  10 – 15 mm; 

C  15 – 20 mm. 

Vertikalių si lių storis turi b ti... 
A  8-15 mm; 

B  10-15 mm; 

C  15-20 mm. 

 

5. Pastato karkasą sudaro: 
A  sienos ir perdangos; 

B  kolonos ir sijos; 

C  pamatai ir sienos. 

  

6. Eilinės sąramos m rijamos: 

A  2-3 eilių; 
B  4-6 eilių; 
C  7-8 eilių. 

 

7. M ro klodas tai: 
A  ruožas, kuriame dirba darbininkai; 
B  aukštis, kur  m rininkas pasiekia m ryti be palyp jimo rangos; 
C  m rijamos sienos storis. 

 

8. M rijant iš vienodos markės akmenų, m ras bus stipresnis, kai akmens 

    storis: 

A  88 mm; 

B  65 mm; 

C  25 mm. 

 

9. Jeigu vietovė su nuolydžiu, m rijant pamatus iš lauko akmens, dirbti  
    pradedama: 

A  nuo aukščiausios vietos; 
B  nuo žemiausios vietos; 
C  pagal statybos vadovo nuoži rą. 
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10. M rijant vasaros metu, akmenų surišimui su skiediniu pagerinti, reikia: 
A   skiedin  pilti vandens; 
B  akmenis ir m rą dr kinti vandeniu; 
C  apsaugoti akmenis nuo tiesioginių saul s spindulių. 
   

11. M rijant iš silikatinių blokelių plonasluoksnio skiedinio horizontalių si lių storis turi b ti: 
A  2 – 3 mm; 

B  5 – 8 mm; 

C  10 – 15 mm. 

 

12. Kubiniame metre m ro plytų skaičius nuo si lių rišimo sistemos: 
A  nepriklauso; 

B  priklauso; 

C  priklauso nuo m rininko kvalifikacijos. 
   

13. Lankinė sąrama m rijama: 
A  nuo spynos link padų; 
B  nuo padų link spynos; 
C  priklauso  nuo m rininko kvalifikacijos. 
   

14. M rijant grandine (vienaeile) rišimo sistema ilgainių eilė pradedama m ryti: 
A  sveika plyta; 

B  ½ plytos; 
C  ¾ plytos. 
   

15. M ro sienų paviršiaus ir kampų leistinos nuokrypos nuo vertikalės vieno aukšto ribose ne 
didesnės kaip: 
A  10 mm; 

B  15 mm; 

C  30 mm. 

 

16. Ketvirtadalio plytos storio pertvaras m rijamos, kai: 
A  pertvarų ilgis 3 m ir aukštis 2 m; 
B  pertvarų ilgis 2,5 m ir aukštis 2,7 m; 
C  pertvarų ilgis 3 m ir aukštis 2,7 m; 
 

17. Giluminis vibravimas taikomas betonuojant: 

A  tankiai armuotas gelžbetonines konstrukcijas; 

B  pagrindus; 

C  perdangų plokštes. 
   

18. Montuojant laiptatak  jis atremiamas: 
A  pirmiausiai  apatinę paskui  viršutinę aikštelę; 
B  pirmiausiai  viršutinę paskui  apatinę aikštelę; 
C  montuotojo nuoži ra. 
 

19. Gaminant monolitines plokštes, klojinius galima nuimti, kai gaminys pasiekia projektin  
stipr : 
A  35%; 

B  50%; 

C  70%. 
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20. M rininkas išm rijo  10 m ilgio, 2 m aukščio ir 2 plytų storio sieną. Kokios  
      apimties darbą jis atliko? 

A  7 val.; 

B  10,2 kub. m; 

C  20 kv. M. 

 

21. Kaip vadinamas pj klas kuriuo galima pjauti mediena visomis kryptimis? 

A  išilginis; 
B  skersinis; 

C  universalus. 

 

22. Žymint detales paliekamos užlaidos: 
A   ilg  ir plot ; 
B   stor ; 
C  nepaliekamos; 

   

 

23. Pagrindinis gręžimo rankio judesys yra: 

A  slenkamasis-šliaužiamasis; 
B  sukamasis; 

C  svyruojamasis; 

                  

24. rašykite praleistus skaičius. 
    Klojant lentų grindis, v dinimui, pirmoji lenta dedama……………mm atstumu nuo sienos. 

 

 

25. Pj klų tvirtumas ir efektyvus pjaustymas jais priklauso nuo: 

A  dantų geometrinių parametrų; 
B  dantų žingsnio ir aukščio; 
C  tarpdančio dydžio; 
                      

26. Stačiakampės formos kiaurymės išpjaunamos šiomis staklėmis: 
A  vertikaliomis gręžimo; 
B  skobimo grandinin mis; 
C  horizontaliomis gręžimo; 
   

27. Stipriausi sujungimai dėžinėse konstrukcijose gaunami jungiant: 
A  sprausteliais; 

B  kregžd s uodega; 
C stačiakampe laida ir dygiais; 
   

28. Kokiu obliumi obliuojamos išdrožos detalių briaunose ir plokštumose? 

A  laidiniu; 
B  užkaitiniu; 
C  leistuvu. 

 

29. Medinio pastato vainikas yra: 

A  rąstų kambliai, sud ti  skirtingas puses; 
B  kiekviena rąstų rentinio eil , sud ta pagal perimetrą; 
C  rentinys, surinktas  aukšt ; 
   

30.  Statybos aikštelėje ant pakloto surenkami: 
A  skydiniai pastatai; 

B  karkasiniai pastatai; 

C  pastatai iš rąstų ir tašų; 
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31.  Skydinio pastato konstrukcijos, pagamintos iš klijuotos medienos yra: 
A  rygeliai; 

B  statramsčiai; 
C  sijos; 

  

32. Grindinės lentos tarpusavyje jungiamos: 
A  užkaitais; 
B  dantytais sujungimais; 

C  stačiakampiais dygiais ir lizdais; 
   

33. rankiai langų ir durų blokų montavimui: 
A  kirvis, drožiklis, svambalas; 
B  gulsčiukas, tvokl , br žtukas, kirvis; 
C  gulsčiukas, plaktukas, svambalas, sudedamas metras, pj klas; 
   

34. Išspręskite uždavin . 
Apskaičiuokite diskinių  pjovimo staklių veleno apsisukimo greit  (n), kai: 
pj klo skersmuo D=500 mm ir pjovimo greitis v=78,50 m/s. 

 
................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

            

35. Meninis parketas tvirtinamas: 

A  vinimis ir medsraigčiais prie karkaso; 
B  vinimis prie gulekšnių; 
C  klijais; 

 

36. Skersinio pjovimo staklėmis pjaustiniai pjaustomi :  
A  reikiamo ilgio ir pločio ruošinius; 
B  reikiamo ilgio ruošinius; 
C  reikiamo pločio ruošinius; 
   

37. Durų apvadai kampuose jungiami: 

A  kampiniais galiniais sujungimais; 

B  striža sand ra; 
C  kampiniais viduriniais sujungimais;  

  

38. Darbinė frezavimo staklių dalis yra: 
A  frezavimo pj klai; 
B  frezos ir frezavimo galvut s; 
C  peiliai;    

   

39. Ekonomiškiausias paviršiaus padengimo laku b das yra: 
A  apliejimo; 

B  užpylimo; 
C  purškimo aukštos tampos elektros lauke; 
   

40. Nustatykite medienos apdirbimo operaciją ( rašykite): 
 Lango bloko staktos vertikaliuose tašeliuose išpjaunami........................, horizontaliuose................... 
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41. Paruošiant tinkavimui m ro ir betono paviršių sand ras: 
A  paviršiai kapojami, nuvalomi, sudr kinami; 
B  sand ra aptraukiama tinkleliu ne mažiau kaip po 4-5 cm  abi puses; 
C  si l s užpildomos plastiška medžiaga; 
   

42. Kaip vadinami tinko sluoksniai ir koks jų storis? 

A  pagrindinis-5mm, vidurinis-7mm, viršutinis- 2mm; 

B  paruošiamasis- iki 7mm, išlyginamasis- iki 9mm, dengiamasis- iki 2mm; 

C  paruošiamasis- 3-5mm, išlyginamasis- iki 7mm, dengiamasis- 1-2mm; 

 

43. Pagerinto tinko paviršiaus lygumas tikrinamas tiesikliu. Leidžiami : 
A  2-3 nelygumai iki 3-5 mm gylio ar aukščio; 
B  1-2 nelygumai iki 2-3 mm gylio ar aukščio; 
C  1 nelygumas iki 1-1,5 mm gylio ar aukščio; 
   

44. Nuo ko priklauso dekoratyvaus tinko sluoksnio storis? 

A  nuo užpildo stambumo; 

B  nuo apdailos b do; 
C nuo rišamosios medžiagos; 

   

45. Tinkuojant patalpas reikia laikytis šio darbų nuoseklumo: 
A  apatin  sienos dalis, viršutin  sienos dalis, angokraščiai, lubos; 
B   lubos, angokraščiai, viršutin  sienos dalis, apatin  sienos dalis; 
C  lubos, viršutin  sienos dalis, apatin  sienos dalis, angokraščiai; 
   

46. Dėl ko tinke atsiranda šie defektai? Nurodykite priežastis. 
1. P sl s  

  

2. Plyšiai  

  
   

47. Atliekant labai gerą dažymą sienos glaistomos: 

      A  vieną kartą ištisai; 
      B  vienas dalinis glaistymas ir du-trys ištisiniai; 
      C  vieną kartą daliniu glaistymu. 

 

48. Patalpos klimatą nusako: 
       A  temperat ra patalpoje, santykinis oro dr gnumas, oro užterštumas; 
       B  patalpos apšvietimas; 

       C  paviršiaus dr gnumas. 
 

49. Dėl kokių priežasčių paviršiuje atsiranda pelėsis? 

A  dažomas paviršius buvo dr gnas ir po dažų sluoksniu kaup si vanduo; 

B  d l pastovios dr gm s, šviesos stygiaus, blogo v dinimo; 
C  per storas dažų sluoksnis arba per tiršti dažai; 

 

50. Glaistant paviršių, didžiausią taką paviršiaus lygumui turi: 
A  nelygumų glaistymas; 
B  ištisinis glaistymas; 
C  tr kimų glaistymas; 
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51. Pagrindinės spalvos yra: 
A  geltona, m lyna, žalia; 
B  oranžin , geltona, žalia; 
C  geltona, raudona, m lyna; 
   

52. Klijuojant pasikartojančio piešinio apmušalus, šalia klijuojamų lakštų: 
A  piešinio derinti nereikia; 

B  piešinys gali nesutapti 5 mm; 
C  piešinys turi sutapti; 
   

53. Vandeniniai dažai ant sienų tepami tokia tvarka: 
A  pirmiausia ant sienų tepami skersai ir išlyginami judesiais iš viršaus žemyn; 
B  pirmiausia ant sienų tepami išilgai ir išlyginami judesiais iš viršaus žemyn; 
C  nesvarbu. 

             

54. Perdažant fasadą silikatiniais dažais atliekamos šios operacijos: 
A  tik dažymas; 
B  paviršių valymas, gruntavimas, dažymas; 
C  paviršių valymas, dažymas; 
 

55. Pradėti dažyti naujai tinkuotą paviršių galima: 
A  po 90 dienų; 
B po 2-4 savaičių; 
C  po 6 savaičių; 
   

56. Pirmojo apmušalų lakšto klijavimui ant sienos brėžiama vertikali nužymėjimo linija: 
A  per apmušalo plot ; 
B  per apmušalo plot  minus 3-5 cm; 

C  per apmušalo plot  plius 3-5 cm; 

   

57. Mentelės plytelėms klijuoti dantukų dydis priklauso nuo: 
A  klijų r šies; 
B  pagrindo; 

C  plytelių dydžio ir antros pus s grubl tumo; 
   

58. Pabaikite užpildyti lentelę (jeigu rankis tinka darbui – žymima „+“,  jeigu  netinka  – 

žymima „-“ 

 
rankis 

                

                Darbas 

Dulkių Paviršiaus Fakt ros  
valymas dr kinimas gruntavimas glaistymas dažymas formavimas 

1 2 3 4 5 6 

teptukas + + - + + + 

volelis       
 

                                  

59. Sienų apdailai plytelėmis tvirtinama medinė lystelė arba metalinė liniuotė: 
A  prie grindų; 
B  vertinus apatin s plytelių eil s aukšt , si lių stor  ir  pagal gulsčiuką; 
C  pagal apatin s plytelių eil s aukšt ; 
   

60. Žyminės plytelės klijuojamos kai: 
A  klijų sluoksnis storesnis nei 5 mm ir klijuojamasis plotas didelis; 
B  plytel s pradedamos klijuoti nuo pirmo eil s; 
C sienos klijuojamos mažų išmatavimų plytel mis; 
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61. Nuosėdinės uolienos yra: 
A  granitas, gabras, marmuras; 

B  bazaltas, kreida, dioritas; 

C  sm lis, žvyras, molis; 
 

62. Silikatinės plytos yra gaminamos 

A  iš cemento ir sm lio specialiai parengtose formose; 
B  iš kalkių ir sm lio mišinio, presuojant ir po to apdirbant gaminius autoklavuose; 

C  iš sm lio ir molio, presuojant ir po to išdegant specialiose krosnyse; 
   

63. Betonas tai medžiaga, gaunama 

A  sumaišius vandenyje sm l  ir mol ; 
B  išmaišant vandenyje cementą, kol susidaro vientisa plastiška mas ; 
C sukiet jus rišamosios medžiagos, vandens, smulkaus ar stambaus užpildo ir specialių  
    priedų mišiniui; 
   

64. Tankinant betoną, jo masė suskystėja, užpildo formas, o ramiame b vyje sustingsta. Ši 
savybė vadinama ................................................................... 

                                     ( rašykite savyb s pavadinimą) 
 

65.  gelžbetoninius gaminius dedama armat ra, nes 

A  betonas neatsparus gniuždymo deformacijoms; 
B  betonas turi gyti reikiamą formą ir matmenis; 
C  betonas neatsparus tempimo ir lenkimo deformacijoms; 

   

66. Skiedinys sudarytas iš portlandcemento, hidratinių kalkių, baltų marmuro 

    miltelių, marmuro trupinių, žėručio ir vandens yra: 
A  m ro skiedinys; 
B  terazitinio tinko skiedinys; 

C  paruošiamojo sluoksnio skiedinys; 

   

67. Kaip vadinasi paveikslėlyje pavaizduotas prietaisas?  
A  kalorimetras;  

B  kibir lis; 
C  standartinis k gis mišinio slankumui nustatyti; 
 

 
         

68. Gaminant asfaltbeton  naudojama organinė rišančioji medžiaga  ....................................... 
                                                                                                                                                  ( vardinkite) 

                               

69. Termoizoliacinių medžiagų grupei priskiriama: 

A  tolis, izolis, ruberoidas; 

B  bitumas, brizolas, polimerin s dangos; 
C  akmens vata, perlitas, polistirenas; 

  

70. Fasadams dažyti netinka šie dažai: 
A  silikatiniai; 

B  klijiniai; 

C  silikoniniai; 
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71. Medienos atsparumą ugniai didina: 

A  antiseptikai; 

B  antipirenai; 

C  insekticidai;  

                    

72. Kuri iš rišančių medžiagų kietėdama traukiasi 7-20 %? 

      A  kalk s; 
      B  molis; 

      C  gipsas. 

 

73. Glaistai, gruntai, skiedikliai, tirpikliai yra: 

A  Specialios paskirties dažai. 
B  Pagalbin s dažymo medžiagos. 
C  Rišamosios medžiagos. 
 

74. Medinės konstrukcijos turi b ti sandėliuojamos: 
A  vertikaliai; 

B  horizontaliai; 

C  projektin je pad tyje; 
                       

75. Medžiagų atsparumas šalčiui matuojamas: 
A  teigiama temperat ra, kurioje medžiaga pradeda keisti savo savybes; 
B  neigiama temperat ra, kurioje medžiaga pradeda keisti savo savybes; 
C  ciklais; 

   

76. Skystas stiklas naudojamas šiems dažymo darbams: 
A  kelių ženklams; 
B  fasadams; 

C  priešgaisrinei dangai; 

  

77. Skiedinio ar betono mišinio slankumas padidinamas: 
A  pilant vandens; 
B  dedant plastifikatorių; 
C  dedant kiet jimą greitinančių priedų; 
  

78. Mechaninėms medžiagų savybėms priskiriama: 
A  stiprumas, kietumas, dilumas, trapumas; 

B  tankumas, poringumas, šilumos laidumas; 
C  t rio mas , atsparumas šalčiui; 
   

79. Sudarykite lentelę kaip yra skirstomi skiediniai, rašydami bent po du skiedinių pavadinimus: 

 
   

                              

80. Gelžbetoninių konstrukcijų armavimui armat ra gaminama iš: 
A  spalvotųjų metalų lydinių; 
B  plieno; 

C  ketaus; 

Skiediniai 

Pagal rišamąją 
medžiagą: 

Pagal t rio masę: Pagal paskirt : 
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81. Vingiuota linija brėžinyje vaizduojami: 
A  nutraukimai; 

B  nematomi daikto kont rai; 
C  matomi daikto kont rai; 
 

82. Techniniuose brėžiniuose matmenys nurodomi: 

A  milimetrais; 

B  metrais; 

C  centimetrais; 

                     

83. Kok  pastato lyg  nurodo nulinė altitudė?  
        A   pamato apatin  lyg ; 
        B   cokolio viršutin  lyg ; 
        C   pirmojo aukšto grindų lyg . 

 

84. Jeigu  mastelis M 5:1, brėžinyje matmenys nurodomi: 
A  sumažinti penkis kartus; 
B  padidinti penkis kartus; 

C  tikrieji matmenys; 

   

85. Brėžinyje ženklu „R 40“ žymimas: 
A  spindulys; 

B  skersmuo; 

C  kampas; 

                     

86. Detalės vaizdas iš priekio braižomas: 
A  horizontalioje plokštumoje; 
B  frontalioje plokštumoje; 
C  profilin je plokštumoje; 
   

87. Aukšto planu vadinamas pastato:  
A  horizontalus pj vis; 
B  vertikalus pj vis; 
C  vaizdas iš viršaus; 
  

88. Brėžinyje pavaizduotas: 
A  betonas; 

B  plytų m ras; 
C  metalas; 

 

 
 

 

89. Brėžinyje pavaizduotos: 
A  vienvier s durys; 
B  dvivier s durys; 
C  sukamosios durys; 
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90. Išnagrinėkite sodo namelio brėžinius ir atsakykite  klausimus: 
 
1. Kokie pastato atvaizdai duoti 

br žinyje? 

  

2.  Koks yra pastato aukštis?    

3. Kokia yra žem s paviršiaus altitud ?   

4. Koks yra pamatų gylis?    

5. Kokio pastato elemento lyg  parodo altitud  0.000?  

6. Koks poilsio kambario plotas?    

 

 
 

91. Neatjungus nuo elektros srovės elektrinius renginius galima gesinti: 
A  vandens putų gesintuvais; 
B  angliar gštiniais gesintuvais; 
C  vandeniu ir sm liu; 
 

92. Triukšmo lygis darbo vietoje neturi viršyti: 
A  60 dB; 

B  80 dB; 

C  100 dB; 
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93. Ar galima naudoti pastatomas (skečiamas) kopėčias vietoj atraminių?   

A  ne; 

B  taip; 

C  kartais, kai n ra kitų paaukštinimo priemonių darbams atlikti; 
 

94. Statybos aikštelėje apsauginis šalmas dėvimas: 
A  dirbant krano veikimo zonoje; 

B  kai virš darbo zonos dirba kiti darbininkai; 
C  visą darbo laiką statybos aikštel je; 
 

95. mi profesinė liga yra:  
        A   Sveikatos sutrikimas, kur  suk l  darbo aplinkos veiksnys per tam tikrą darbo laiką. 
        B   Sveikatos sutrikimas, kur  suk l  trumpalaikis darbo aplinkos veiksnys. 
        C   mi liga, suk lusi trumpalaik  susirgimą. 

            

96. Apsinuodijus chemine medžiaga pro burną, reikia: 
A  sukelti v mimą (duoti išgerti 1-2 litrus vandens); 

B  jei nukent jusysis be sąmon s, paguldyti j  ant nugaros‘ 
C  duoti išgerti vandens ir paguldyti ant nugaros;  

 

97.   Dešimties litų banknotui vertę suteikia: 

        A   specialaus popieriaus ant kurio atspausdintas vert ; 
        B   auksas, kuriuo jis padengtas; 

        C   prek s ir paslaugos  kurias jis gali b ti išmainytas. 
 

98.   Stygius tai b sena kuri: 
       A   patiriama tik neturtingų individų; 
       B   tenka visiems individams ir visuomen ms; 
       C.  yra nežinoma turtingiems žmon ms. 

             

99.  Pinigai visoje žmonijos istorijoje  naudojami nes: 
      A   be pinigų ne manomi mainai;   
      B   be pinigų neb tų stygiaus; 
      C   to reikalauja valdžia.  
 

100.  Šalies gyvenimo lygis kils, kai: 
       A   realusis BVP vienam gyventojui did s; 
       B   BVP ir gyventojų skaičius did s tokiu pačiu greičiu; 
       C   gyventojų skaičius išaugs daugiau negu BVP.  
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I. Der rechtliche Hintergrund des Bildungsprogramms  
Rahmenlehrplan der Berufsbildung 

– Gesetz Ǌǈǉǉ/CXC über die öffentliche Bildung,  
– Gesetz Ǌǈǉǉ/CLXXXVII. Über die Berufsbildung,  

und 
– Verordnung der Regierung ǉǍǈ/ǊǈǉǊ. ɭVII.ǎ.ɮ bezüglich dem Nationalen 

Bildungsregister und des Verfahrens der Modifikation des 
Bildungsregisters, 

– Verordung der Regierung 2017/2012. (VIII.9.) bezüglich der Anforderungsmodule der staatlich anerkannten Qualifikationen,  
– Verordnung des Ministeriums ǊǏ/ǊǈǉǊ. ɭVIII.ǊǏ.ɮ bezüglich der fachlichen 

und Prüfungsanforderungen und Rahmenlernplan der Qualifikationen 
Maler-Tapezierer ɭǋǌ ǍǐǊ ǈǌɮ und Maurer-Fliesenleger ɭǋǌ ǍǐǊ ǈǐɮ.   

II. Grundlegende Daten der Qualifikation  
Identifizierungsnummer der Qualifikationɣ ǋǌ ǍǐǊ ǈǌ  
Benennung der Qualifikationɣ der Ungarische Nationale Bildungsregister beinhaltet 

keinen Beruf mit diesem Inhalt. 
Benennung im WBL Projektɣ Finisher  

Nummer und Benennung der Berufsgruppeɣ Ǒ. Architektur  
Nummer und Benennung des Sektorsɣ XVI. Bauindustrie  
Die Anzahl der Jahrgänge der Berufsbildungɣ Ǌ  
Anteil der theoretischen Bildungɣ ǋǈ%  
Anteil der praxisorientierten Bildungɣ Ǐǈ%  Die Dauer des Sommerpraktikums:   160 Stunden nach dem ersten Jahrgang    
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III. A duális szakképzésbe történő belépés feltételei  
Iskolai előképzettségɣ alapfokú iskolai végzettség,  
Szakmai gyakorlatɣ gyakorlati képzést vállaló gazdálkodó szervezet nyilatkozata a 
tanuló gyakorlati képzésében való részvétel szándékáról,   
Bemeneti kompetenciákɣ a képzés megkezdhető a szakképesítés megszerzéséhez 
szükséges közismereti tudás korábbi, igazolt elsajátítását követően vagy - ezek részleges 
hiánya esetén - a szakképzési évfolyammal párhuzamosan szervezett közismereti 
kurzusokon való részvétel vállalása esetén.   
Egészségügyi alkalmassági követelményekɣ munkaegészségügyi szakorvosi 

alkalmassági igazolás alapján. 
Pályaalkalmassági követelményekɣ iskolai pályaalkalmassági foglalkozásokon szerzett 

megfelelőségi kompetencia igazolás  
IV. A szakképzés szervezésének feltételei  
Személyi feltételek  
A szakmai elméleti képzésben a nemzeti köznevelésről szóló Ǌǈǉǉ. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló Ǌǈǉǉ. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel 
rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.   
A duális szakmai gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló Ǌǈǉǉ. évi CXC. 
törvény és a szakképzésről szóló Ǌǈǉǉ. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 
végzettséggel és a gyakorlati képzésben való részvételre történő felkészítés sikeres 
elvégzését igazoló kompetencia igazolással rendelkező, gazdálkodó szervezet által 
foglalkoztatott szakember vehet részt.   
Tárgyi feltételek  
A szakmai gyakorlati képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 
felsorolását a festő, mázoló, tapétázó és a kőműves és hidegburkoló szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelményei ɭszvkɮ tartalmazzák.  
A gyakorlati képzés tárgyi feltételeit elsősorban a tanuló gyakorlati képzését vállaló 
gazdálkodó szervezetnél kell rendelkezésre álljon. A hiányzó tárgyi feltételek 
rendelkezésre állhatnak oly módon is, hogy a gyakorlati képzésért felelő gazdálkodó 
szervezet más gazdálkodó szervezet bevonásával biztosítja ezen eszközök 
használatának elsajátítását biztosító szakai gyakorlatot.  
A gyakorlati képzés feltételeinek meglétét, a gazdálkodó szervezetnél a területileg 
illetékes kamara ellenőrzi, igazolja. 



 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra  
A Befejező építőipari szakmunkás ɭfinisherɮ duális szakiskolai képzés heti és éves 
szakmai óraszámaiɣ    

évfolyam heti óraszám 
szabadsávval éves óraszám 

szabadsávval 
ǉ. évfolyam ǋǍ óra/hét ǉǊǍǌ óra/év 
Ögy.  ǉǎǈ óra 
Ǌ. évfolyam ǋǍ óra/hét ǉǉǊǈ óra/év 
Összesenɣ  ǊǍǋǌ óra   

A szabadsáv időkeretben kerülnek megszervezésre a szakmai munkakörülmények és 
munkafolyamatok megismerését a segítő, a gazdálkodó szervezeteknél zajló 
pályaorientációs foglalkozások, és a hidegburkolási feladatok követelmény modul 
szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tevékenységei.    
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ǉ. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  a finisher szakember duális szakképzésében évfolyamonként  Szakmai 

követelmény-modulok Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
ǉ. évfolyam Ǌ. évfolyam 

elméleti heti 
óraszám gyakorlati heti 

óraszám ögy elméleti heti 
óraszám gyakorlati heti 

óraszám 11500-12 Munkahelyi 
egészség és 
biztonság Munkahelyi egészség 

és biztonság  
ǉ. évfolyamon, az első 
Ǒ héten Ǌ óra, azt 
követően ǈ óra 2     

Szabadsávban Festő, mázoló, 
tapétázó szakmai 
pályaorientáció 
ǉ. évfolyamon az első ǌ 
hétben  3    11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.  
Ǌ. évfolyamon, az 
utolsó ǐ héten Ǌ óra, 
azt megelőzően ǈ óra.    2  11497-12 

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2  10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység Építőipari alapismeretek  

ǉ. évfolyamon az első Ǒ 
héten ǉ,Ǎ óraɤ azt 
követően ǋ,Ǎ óra 
Ǌ. évfolyamon az első ǐ 
héten, azt követően ǈ 
óra 3  2  
Építőipari alapismeretek gyakorlat  1   10104-12 

Szobafestő, 
díszítő munkák Falfelület festése, 

díszítése 2  2  
Falfelület festésének, 
díszítésének gyakorlata  9  7 10103-12 

Mázolási munkák fa-, fal-, fém és 
speciális 
felületeken Mázolás  4  1,5  

Mázolási munkák gyakorlata    4  4 10105-12 Tapétázási munkák 3  2  
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Tapétázási 
munkák  Tapétázási munkák gyakorlata  4  7,5 10276-12 
Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok 2  2   Hidegburkolási feladatok gyakorlat  4  8 

Összes óra 35 160 35   
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Ǌ. számú táblázat  
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma a 

finisher szakember duális szakképzésében évfolyamonként  Szakmai 
követelménymodul Tantárgyak/témakörök Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 
Óraszám 

Összesen ǉ. évfolyam Ǌ. évfolyam e gy ögy e gy 11500-12 Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  Munkahelyi egészség és 

biztonság 18         18 
Munkavédelmi alapismeretek 4       4 
Munkahelyek kialakítása 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 2       2 
Munkaeszközök 
biztonsága 2       2 
Munkakörnyezeti 
hatások 2       2 
Munkavédelmi jogi ismeretek 4       4 

Szabadsávban Festő, mázoló, tapétázó 
szakmai pályaorientáció 
ǉ. évfolyamon az első ǌ 
hétben  12   12 11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.     16   16 Munkajogi alapismeretek      4    4 Munkaviszony létesítése      4    4 
Álláskeresés      4    4 
Munkanélküliség      4    4 11497-12 

Foglalkoztatás I.  Foglalkoztatás I.     64   64 
Nyelvtani rendszerzés ǉ     10   10 
Nyelvtani rendszerezés Ǌ     10    10  
Nyelvi készségfejlesztés     24    24  
Munkavállalói szókincs     20   20 10101-12 

Építőipari közös 
tevékenység 
azonosító száma 
megnevezése Építőipari alapismeretek 108   16  124 Szakmai munka-és 

balesetvédelem 36    36 
Építési alapismeretek 72    72 
Munkajogi és 
vállalkozási ismeretek   16  16 
Építőipari alapismeretek gyakorlat  36   36 
Építési alapismeretek  12   12 
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Műszaki rajz  12   12 
Épületfizika  12   12 10104-12 

Szobafestő, díszítő 
munkák Falfelület festése, 

díszítése  108  64  172 
Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete 36  24  60 
Festési munkálatok anyag- és 
gyártásismerete 36  16  52 
Díszítőmunkák, 
színelmélet, szakrajz 18  8  26 
Szakszámítás 18  16  34 
Falfelület festésének, 
díszítésének gyakorlata  324  224 548 
Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek 
elemzése  36  24 60 
Festés készítése 
különböző felületeken, 
különböző anyagokkal  126  56 182 
Különleges festési 
technikák, díszítések  162  144 306 10103-12 

Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális 
felületeken  Mázolás  108  48  156 

Alapfelületek vizsgálata 22  16  38 
Mázolás technológiája, 
szakszámítása 30  8  38 
Mázolóanyagok, 
segédanyagok 26  8  34 
Mázolás anyagának, 
segédanyagának anyagismerete  30  16  46 
Mázolási munkák 
gyakorlata   144  128 272 
Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer 
elemzése  36  32 68 
Mázolás készítése 
különböző felületeken  72  64 136 
Mázolási munkák 
díszítési műveletei  36  32 68 10105-12 

Tapétázási munkák Tapétázási munkák  108  64  172 
Tapétázás műveleti 
sorrendje, eszközei, 
szerszámai, gépei  36  16  52 
Díszítési technológiák 9  8  17 
Szakszámítás 18  16  34 Anyagismeret 27  16  43 
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Tapéták csoportosítása, 
gyártásismerete  18  8  26 
Tapétázási munkák gyakorlata  144  176 320 
Felület előkészítés, 
előkezelés  27  32 59 
Ragasztóanyagok 
alkalmazása  45  32 77  Tapétázás, díszítés  72  112 184 10276-12 

Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok 72   64  136 
Burkolandó felület 
ellenőrzése, előkészítése, 
burkolatok kitűzése 20     20 
Hagyományos 
vastagágyas fal és 
padlóburkolás 22     22 
Ragasztott vékonyágyas 
fal és padlóburkolás 30     30 Burkolati tervek, 
anyagszükséglet 
számítás    32  32 Homlokzatburkolatok 
készítése    16  16 
Térburkolási ismeretek    16  16 
Hidegburkolási feladatok gyakorlat  144   256 400 
Burkolatok kitűzése  28   14 42 
Beltéri burkolatok 
készítése  58   71 129 
Kültéri fal és 
padlóburkolatok 
készítése  58   71 129 
Térburkolat készítése     100 100         

Összesen: 450 804  336 784 2346 
Összesen: 1254 160 1120 2534 
Elméleti óraszámok/aránya            ǋǈ% 
Gyakorlati óraszámok/aránya         70% 

Jelmagyarázatɣ e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat     
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   A 11500-ǉǊ azonosító számú  
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű  
szakmai követelménymodul  

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-ǉǊ azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 11500-12  

Munkahelyi egészség és biztonság  Munkahelyi egészség és biztonság 
M

un
ka

vé
de

lm
i alapismeretek Munkahelyek ki

al
ak

ítá
sa

 
M

un
ka

vé
gz

és
 

sz
em

él
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M
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rn

ye
ze

ti 
ha

tá
so

k 
M

un
ka

vé
de

lm
i j

og
i ismeretek FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét x      
Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket  x     
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket   x    
Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket    x   A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában  x x x x x SZAKMAI ISMERETEK 
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      
A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei x     x 
A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása x     x 
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     
A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei   x    
Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a munkahelyeken      x 
A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 
Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x    
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  *  1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény.  1.2. Témakörök   1.2.ǉ. Munkavédelmi alapismeretek   

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége  Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 
egészségére és testi épségére 
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei  A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 
technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 
intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom ɭmunkabiztonság-munkaegészségügyɮ  Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
A munkavédelem fogalomrendszere, források  A munkavédelemről szóló ǉǑǑǋ. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai.   1.2.Ǌ. Munkahelyek kialakítása   Munkahelyek kialakításának általános szabályai  A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények  Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések  Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás  Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 
kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás  Áruk fajtái, raktározás típusai Munkahelyi rend és hulladékkezelés  Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 
környezetvédelem célja, eszközei.  1.2.ǋ. Munkavégzés személyi feltételei   

A munkavégzés személyi feltételeiɣ jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételeiɣ egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.  1.2.ǌ. Munkaeszközök biztonsága   
Munkaeszközök halmazai  Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi  Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre ɭmint termékreɮ meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások  Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe-helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei  Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli 
és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 
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Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények.  1.2.Ǎ. Munkakörnyezeti hatások   
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken ɭpl. zaj, rezgés, veszélyes 
anyagok és keverékek, stresszɮ 
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 
munkavállalók részvételének jelentősége  1.2.ǎ. Munkavédelmi jogi ismeretek   
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek  Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló ǉǑǑǋ. évi XCIII. 
törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők ɭállam, 
munkáltatók, munkavállalókɮ főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 
Ǌǈǈǈ. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 
A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.  Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken  Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések  Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés 
eszköze.  

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.    
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 A  11499-ǉǊ azonosító számú  
Foglalkoztatás II. 

megnevezésű  
szakmai követelménymodul  

tantárgyai, témakörei 
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A ǉǉǌǑǑ-ǉǊ azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek Munkaviszony lé
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 FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok ɭönkéntes munka, diákmunkaɮ  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli ɭálláskeresőɮ jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai ɭállásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadásɮ       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x      
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy  2.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására.  2.2. Témakörök   2.2.1. Munkajogi alapismeretek   

Munkavállaló jogai ɭmegfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadságɮ, kötelezettségei 
ɭmegjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatásɮ, munkavállaló felelőssége ɭvétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapokɣ felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formákɣ munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyokɣ egyszerűsített foglalkoztatásɣ fajtáiɣ atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint ɭtávmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás ɭmezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munkaɮ, önfoglalkoztatás, őstermelői 
jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 
önkéntes munka.   2.2.2. Munkaviszony létesítése  
Munkaviszony létrejötte, fajtáiɣ munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggéseiɣ munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
ɭpénzbeli és természetbeliɮ, nyugdíj és munkaviszony.  
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2.2.3. Álláskeresés   
Karrierlehetőségek feltérképezéseɣ önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítéseɣ fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtáiɣ hagyományos, Europass, amerikai 
típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs 
levél felépítése. 
Álláskeresési módszerekɣ újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES ɭEurópai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésbenɮ, 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazásaɣ Foglalkozási Információs Tanácsadó 
ɭFITɮ, Foglalkoztatási Információs Pontok ɭFIPɮ, Nemzeti Pályaorientációs 
Portál ɭNPPɮ.  
Állásinterjúɣ felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe.  2.2.4. Munkanélküliség   
A munkanélküli ɭálláskeresőɮ jogai, kötelezettségei és lehetőségeiɣ 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételɤ a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumaiɤ együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankcióiɤ nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlésɤ munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások ɭ„passzív eszközök”ɮɣ álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatásɣ közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezetɣ Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet ɭNFSZɮ felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ɭ„aktív eszközök”ɮɣ 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások ɭképzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatásokɮ. 
Vállalkozások létrehozása és működtetéseɣ társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
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A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásaiɣ pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás.    
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    A 11497-ǉǊ azonosító számú  
Foglalkoztatás I. megnevezésű  

szakmai követelménymodul  
tantárgyai, témakörei 
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A ǉǉǌǑǏ-ǉǊ azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 11497-12 

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. Nyelvtani re
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 FELADATOK Idegen nyelven:         
bemutatkozik ɭszemélyes és szakmai 
vonatkozássalɮ x x x x 
egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt x x x x 
idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez    x SZAKMAI ISMERETEK Idegen nyelven:         
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       x 
a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x    
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy   3.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 
idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés ǌ alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.  3.2. Témakörök  3.2.1. Nyelvtani rendszerzés ǉ   

A tanulók átismétlik a ǋ alapvető idősíkra ɭjelen, múlt, jövőɮ vonatkozó 
igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén 
a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 
feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 
kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 
mondatokban is képes lesz reagálni.  3.2.2. Nyelvtani rendszerezés Ǌ   
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék ɭképesség, lehetőség, 
szükségességɮ - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva az a ǋ alapvető igeidő, a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 
munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 
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maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 
meghallgatás során.   3.2.3. Nyelvi készségfejlesztés    /Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   
A nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 
képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés ǌ 
alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 
szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 
koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képességeɣ 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek ɭaz anyanyelv szavai, kifejezéseɮ és a válaszok ɭa célnyelv szavai és kifejezéseiɮ között. Mind a két 
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörökɣ - személyes bemutatkozás - a munka világa - napi tevékenységek, aktivitás - étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 
ismerkedik meg a nyelvtanuló.  3.2.4. Munkavállalói szókincs    
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
A Ǌǈ órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a ǌǌ órás ǋ alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 
kifejezéseket sajátítja el.  .  
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    A 10101-ǉǊ azonosító számú  
Építőipari közös tevékenység  

megnevezésű  
szakmai követelménymodul  

tantárgyai, témakörei  
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A ǉǈǉǈǉ-ǉǊ azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10101-12 

Építőipari közös tevékenység Építőipari alapismeretek Építőipari alapismeretek gyakorlat Szakmai munka- és ba
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a FELADATOK 
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 
helyszíni méréseket végez x x  x  x 
Értelmezi a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentáció tartalmát és 
használja az építészeti 
alapfogalmakat munkája során  x  x x x 
Felvonul a megfelelő eszközökkel a 
munkaterületre x x  x  x 
Betartja az építési technológiai 
folyamatok sorrendiségét x x  x x  
Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű tárolását és figyelemmel 
kíséri a munkájához szükséges 
anyagok folyamatos utánpótlását x x  x   
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 
anyagokat, biztosítja azok szakszerű 
felhasználását  x  x  x Gondoskodik a munkaterület 
folyamatos tisztántartásáról x x  x   
Átadja a munkát a munkáltatójának, 
levonul a munkaterületről  x x x   
Alkalmazza és értelmezi a műszaki 
ábrázolás módszereit, értelmezi az 
építőipari rajzokat     x x 
Alkalmazza a különböző 
szerkezetek jelölését, értelmezi a 
szerkezetek térbeli helyzetét  x  x x x 
Értelmezi a különböző szintű 
dokumentációk tartalmát, és a 
gyakorlatban hasznosítja azokat  x  x x x 
Betartja és betartatja a 
munkavédelmi, biztonságtechnikai, 
tűz- és környezetvédelmi 
előírásokat x  x   x 
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Betartja, betartatja a foglalkozás-
egészségügyi előírásokat x  x    
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén 
munkakörének megfelelően 
intézkedik, elsősegélyt nyújt x  x    
Használja a kivitelezési munkák 
végrehajtásához szükséges 
munkavédelmi eszközöket x x  x   
Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű, biztonságos mozgatását, 
használatát x x  x   
Gondoskodik a munkavédelmi 
eszközök használhatóságáról x  x x   
Elvégzi a munkaterület kockázat 
elemzését, értékelését x  x x   
Munkavégzésre alkalmas 
állapotban jelenik meg a 
munkavégzés helyszínén x  x    
Betartja és betartatja a Munka 
Törvénykönyve alapelveit, területi 
és személyi hatályát   x    
Munkaszerződést köt, betartja és 
betartatja a szerződésben foglaltakat   x    
Betartja és betartatja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket   x    
Betartja és betartatja a 
munkaviszony megszüntetésére, 
megszűnésére vonatkozó 
szabályokat   x    
Alkalmazza a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat  x x x   
Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x SZAKMAI ISMERETEK 
Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei x x x   x 
Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai x x  x   
A méréshez, kitűzéshez szükséges 
eszközök  x  x   
A kivitelezési munka technológia 
sorrendje és összefüggései x x  x x x Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 
Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 
Munkabiztonsági és balesetvédelmi 
előírások x  x   x 
Elsősegélynyújtás x   x   
Egyéni védőfelszerelések, 
védőruhák x   x  x 
Tűzvédelem x   x  x 
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Környezetvédelem, veszélyes 
hulladékok x x  x  x 
Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
Építőipari gépek munkavédelmi 
előírásai x     x 
Építőipari anyagok tulajdonságai és 
felhasználási területük x x  x  x 
A Munka Törvénykönyve alapvető 
szabályai   x    
A munkavállalás alapfeltételei   x    
Munkaszerződés kötés   x    
Munkaadó, munkavállaló jogai és 
kötelezettségei   x    
Tételes költségvetési kiírás 
felépítése  x x    
Vállalkozás fogalma és szerepe a 
gazdasági életben   x    
Vállalkozási formák   x    
Vállalkozás általános felépítése, és 
működtetésének feltételei   x    
Vállalkozásokról szóló jogszabályok   x    
Munkanapló vezetés  x  x   
A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 
Kiviteli tervrajz olvasása, 
értelmezése  x  x x x 
Egyéni és kollektív munkavédelmi 
eszközök használata x x x x   
Információforrások kezelése  x x x  x 
Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Pontosság x x x x x x 
Térlátás  x  x x x 
Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Segítőkészség x x x   x 
Konszenzus készség  x x x  x 
Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x  
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy   4.1. A tantárgy tanításának célja  
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 
munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 
biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások 
figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és 
egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk 
minimalizálása. 
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 
Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 
kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 
munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 
tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról.  
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 
pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci 
információkat.  4.2. Témakörök   4.2.1. Szakmai munka- és balesetvédelem   

Munkavédelmi törvény. 
Munkaegészségügyi előírások. 
Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 
Munkavédelmi eszközök és használatuk. 
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.   
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai ɭpor, zaj, rezgés, időjárás, 
vegyi  anyagok, gépek stb.ɮ, kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 
Foglalkozási ártalmak. 
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 
Elsősegélynyújtás. 
Teendők a baleset helyszínén. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
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Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Mérgezésekɣ gyógyszermérgezés, szénmonoxid ɭCOɮ mérgezés, metilalkohol-
mérgezés. 
Csontok, ízületek sérüléseiɣ rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.  4.2.2. Építési alapismeretek   
A kivitelezés fogalma. 
Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák 
sorrendisége. 
Az építési munkák csoportosítása. 
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási 
engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, 
tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési napló. 
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 
kommunikáció. 
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 
jogköre. 
Az építési folyamat előkészítő munkái. 
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 
raktárak,  szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei,  elektromos hálózat, vízhálózat,  csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak,  közlekedés  útvonalak kialakítása. 
Szállítás eszközei közúton és építési területen. 
Építési technológiák, építési módok ismertetése. 
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 
Az építőipar feladata. 
Az építőipar felosztása. 
Települési infrastruktúra. 
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 
Lakóépületek fajtái. 
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 
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Épületszerkezetek. 
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 
Kivitelezési eszközök és szerszámok.  4.2.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek    

             A magyar jogrendszer. 
Munkajogi szabályozás. 
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 
Alapvető törvények a munkajogviszonybanɣ 

Munka Törvénykönyve  
Személyes jog. 
Együttműködési kötelezettség. 
Érvénytelenségnek fajtáiɣ 

semmisség 
megtámadhatóság 
részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 
Munkahelyi szervezetek. 
Munkaviszony létesítése. 
Munkaszerződés kötése. 
A munkáltató jogai és kötelességeiɣ 
Munkáltató jogaiɣ 

irányítási jog 
munka feletti felügyelet jog 
fegyelmezési jog 
vagyoni jellegű jog 
személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességeiɣ 
munka díjazásának kötelessége 
foglalkoztatási kötelesség 
ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogaiɣ 
kollektív jogai 
koalíciós szabadságjogok 
részvételi jogok 
bármikor szakszervezet szervezhető 
munkavédelmi képviselő választható Ǌǈ fő munkavállaló fölött kötelező. 

Munkavállaló kötelezettségeiɣ 
munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 
Rendelkezésre állás helye 
Rendelkezésre állás ideje 
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munkavégzési kötelesség 
egyéb ún. magatartási kötelesség 
titoktartási kötelesség 
a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 
oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 
Munkaügyi viták rendezésének szabályai  munkaügyi mediáció  munkaügyi bíróság 
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 
Tulajdoni forma alapján lehetɣ 

magán 
állami 
önkormányzati 
szövetkezeti 
egyéb közösségi 
illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehetɣ egyéni- vagy társas vállalkozás. 
Egyéni vállalkozásɣ 

devizabelföldi fogalma 
cselekvőképesség fogalma 
foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 
egyéb feltételek tisztázása 
vállalkozás indítása Ǌǈǉǈ. január ǉ után 
főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozásokɣ  
gazdasági társaságok ɭKkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülésɮ. 
szövetkezetek 
közhasznú társaságok 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnekɣ  
ipari 
kereskedelmi 
mezőgazdasági 
közlekedési-, pénzintézeti 
személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetébenɣ 
mikro 
kis-, közepes 
nagyvállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása ɭsaját tőke, bevétel, hitelɮ.  
Pénzforgalom lebonyolítása ɭpénztár, bankszámlaɮ 
Vállalkozás gazdálkodása ɭbevétel, kiadás, nyereség, veszteségɮ 
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Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás   5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy *  5.1. A tantárgy tanításának célja  
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteketɣ az építészeti alapfogalmak 
megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és 
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. 
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése.  
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 
megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek 
megfelelő használata. 
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek ismerete.  5.2. Témakörök   5.2.1. Építési alapismeretek gyakorlat  

Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 
Építési alapanyagok szakszerű használata. 
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 
Építési anyagok csoportosítása. 
Szerszámok, eszközök ismertetése. 
Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 
Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése. 
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 
ellenőrzése, lebonyolítása. 
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai.  5.2.2. Műszaki rajz    
A rajzolás alapjai. 
Vonalgyakorlatok, szabványírás. 
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A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 
Építőipari szabványok. 
A megfelelő méretarányok ismerete. 
Méretarányok átváltása. 
Szerkesztési gyakorlatok. 
Ábrázolási módok.  Vetületi ábrázolások.  Axonometrikus ábrázolások. 
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 
jelentősége a kivitelezés során. 
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 
Az építészeti rajz formai követelményei. 
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 
Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján.  5.2.3. Épületfizika gyakorlat   
Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása. 
Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 
Hőterhelési korlátok. 
Páraterhelés. 
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 
Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 
Elektromos szakipar alapjai. 
Hidrotechnikai tulajdonságok. 
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 
bemutatása. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 
Szigetelési hibák korrigálása. 
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 
Szigetelések anyagjelölése a terveken. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Épületeket érő hő és hanghatások. 
Hőtechnikai ismeretek.  Hővezetés.  Hősugárzás.  Hőáramlás.  Hőátbocsátási tényező. 
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 Hőtágulás.  Tűzállóság. 
Hőtechnikai jellemzők. 
Akusztikai alapfogalmak. 
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon. 
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
betartása.    
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   A 10104-12 azonosító számú  
Szobafestő, díszítő munkák 

megnevezésű  
szakmai követelménymodul  

tantárgyai, témakörei  
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A 10104-12 azonosító számú, Szobafestő, díszítő munkák megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10104-12 

Szobafestő, díszítő munkák Falfelület festése, díszítése  Falfelület festésének, 
díszítésének gyakorlata  

Fe
st

és
i t

ec
hn

ol
óg

iá
k,

 a
ny

ag
ok

,  szakmai ismerete  Fe
st

és
i m

un
ká

la
to

k 
an

ya
g- és 

gy
ár

tá
si

sm
er

et
e 

D
ís

zí
tő

m
un

ká
k,

 s
zí

ne
lm

él
et

, szakrajz Sz
ak

sz
ám

ítá
s 

A
la

pf
el

ül
et

ek
 v

iz
sg

ál
at

a,
 

be
vo

na
tr

en
ds

ze
re

k 
el

em
zé

se
 

Fe
st

és
 k

és
zí

té
se

 k
ül

ön
bö

ző
 

fe
lü

le
te

ke
n,

 k
ül

ön
bö

ző
 a

ny
ag

ok
ka

l 
K

ül
ön

le
ge

s 
fe

st
és

i t
ec

hn
ik

ák
, 

dí
sz

íté
se

k FELADATOK 
Felületvizsgálatot, feltárást 
végez, kül- és beltérben x x   x   
Meglévő bevonat 
rétegrendjének felépítését 
vizsgálja, kül- és beltérben, az 
eredményeket írásos 
feljegyzésben dokumentálja x x   x   Szakmai javaslatot ad a 
felújítandó felület 
minősítéséről x    x   
Anyagmennyiséget számol 
tervrajzról és helyszínen    x  x  
Vizsgálatok eredménye 
függvényében a felületet 
előkezeli x     x  
Felvonul a munkaterületre a 
szükséges gépekkel, 
szerszámokkal, eszközökkel      x  
Nem festendő felületeket 
megóv ɭtakarást, maszkolást 
végezɮ      x x 
Alapvakolat felületét javítja 
kül- és beltérben x x    x  Sarok, nyílászárók káváinak, 
sarokkiképzéseinek 
kialakítását javítja ɭélvédőɮ x     x  
Különböző glettanyaggal 
simítja a felületet kül- és 
beltérben x x    x  
Építőelemek, burkolóelemek 
illesztését szakszerűen javítja x     x  
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Kézi, gépi csiszolással 
finomítja a felületet x     x  
Választott technikának 
megfelelő alapozást 
ɭimpregnálástɮ végez x x    x  
Mészfestést készít új vagy régi 
felületre kül- és beltérben, 
fehér és színes kivitelbe x x    x  
Homlokzat színezését 
megtervezi, elkészíti 
különböző vékonyvakolattal, 
szilikát festékkel x     x x 
Fröcskölést, durva 
színfröcskölést készít x      x 
Határoló, díszítő vonalozást, 
sablonálást készít x      x 
Mintanyomó hengerezést 
készít x      x 
Egyszerű díszítőelemeket 
helyez fel kül- és beltérben x      x 
Egyszerű faerezet utánzatot fest x  x    x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat x      x 
Elvégzi a szükséges 
utómunkálatokat ɭszerszám-, 
eszköztakarítás, munkaterület 
takarítása, anyagtárolás, 
hulladékkezelésɮ x     x  
Munkaterületet átad x     x  SZAKMAI ISMERETEK 
Falfelületek vizsgálata x x   x   
Felvonul a munkaterületre      x  
Falfelületek előkészítése x x    x  
Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei x     x  
Munkabiztonsági és 
balesetvédelmi előírások    x    
Anyagszükségletet számítás 
ɭszakszámításɮ x x x   x x 
Színezőanyagok x  x   x  
A munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi szabályok x     x  
Kéziszerszámos, gépi 
felületcsiszolás x     x  Az anyagszállítás és tárolás 
általános ismerete x     x  
Alapfelületek anyagai x x    x  
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Alapfelületek fajtái x x    x  
Falfelületek kiegyenlítése 
csiszolással, gletteléssel x x    x  
Alapozás ɭimpregnálásɮ x x    x  
Meszes glett, mészfestés x x    x  
Hengerezés x      x 
Díszítő sorminta, sablon x  x    x 
Színezőanyagok x  x    x 
Diszperziós glettek, műgyanta 
kötőanyagú festékek x      x 
Struktúra képzés x  x   x x 
Vékonyvakolat bevonatrendszerek x     x x 
Díszítő elemek x  x    x SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Létra használata x     x x 
Anyagokat, szerszámokat 
szakszerűen használ x     x x 
Kéziszerszámok használata x     x x 
Festőipari gépek használata x     x x 
Egyéni és kollektív 
munkavédelmi eszközök 
használata x x   x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Kézügyesség   x   x x 
Pontosság x x x x x x x 
Állóképesség      x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kompromisszumkészség      x x 
Konfliktusmegoldó készség      x x 
Kapcsolatfenntartó készség      x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Áttekintő képesség x x x x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság   x   x x         
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6. Falfelület festése, díszítése tantárgy    6.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló legyen képes a lakó- és középületek falfelületeinek a megrendelő által 
igényelt bevonatrendszerrel történő kialakítására a felületvédelmi és higiéniai 
előírások betartásával. Ismerje a színhasználat nyújtotta téralakítási lehetőségeket, 
valamint a különféle díszítési technikákat és eljárásokat.   6.2. Témakörök   6.2.1. Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete   

A falfestés során használatos szerszámok, műszerek és gépek működése, azok 
szakszerű használata. 
Alapfelület fajtái, vizsgálatuk ismerete különböző módszerekkel ɭműszeres, 
mechanikus, laboratóriumiɮ. 
Felületdiagnosztikának, megfelelő felület előkezelés ɭszükség eseténɮ. 
Felületdiagnosztikának megfelelő felület előkészítés lépései, minőségi 
követelményei. 
Felület impregnálásának lépései, szabályai, fontossága. 
Felületerősítő segédanyagok, hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok. 
Felületpótló, felületkiegyenlítő anyagok fajtái és alkalmazási területük. 
Kül- és beltéri alapvakolatok felületének, javításának anyagai. 
Élvédők típusai, alkalmazási területük. 
Felhasznált festékek alapanyagának meghatározása, fajtái. 
Festés kivitelezésének sorrendje, lépései. 
Különböző kötőanyagú és struktúrájú festékek ismerete. 
Homlokzatfestésének lépései, különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel. 
Vékony díszítővakolatok felület előkészítése, felhordásának technológiája. 
Pigmentek fajtái, alkalmazási területe, szakszerű használatuk ismerete. 
Komplett bevonatrendszerek kialakítása, minőségi követelményei.  6.2.2. Festési munkálatok anyag- és gyártásismerete   
Anyagok fizikai, kémiai tulajdonságai. 

– hőmérséklet, belső hőmérséklet, halmazállapot, párolgás. 
– színek keletkezése, jelentése, hatásai. 
– alakváltozás, térfogat, felületi minőség. 
– egyéb fizikai tulajdonságok. 
– kémiai reakciók. 
– oldatok. 
– keverékek. 
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– szerves, szervetlen vegyületek. 
Kötőanyagok csoportosításaɣ 

– szerves-szervetlen. 
– mesterséges-természetes. 
– előállításuk alapján. 
– összetételük alapján. 

Felület előkezelő, előkészítő anyagokɣ 
– felületi hibák. 
– felületi hibák okai. 
– felületi hibák megszüntetésének lehetőségei, módszerei. 
– megfelelő hordozóréteg kialakításának lépései. 

Felület hibáinak javítására szolgáló anyagok ɭmasszák, glettek, gipszekɮɣ 
– gipsz alapanyag tulajdonságai. 
– cement alapanyag tulajdonságai. 
– műgyanta kötőanyaggal módosított, javított anyagok. 

Pigmentek, színezőanyagok, töltőanyagok csoportosításaɣ 
– mesterséges-természetes. 
– szerves-szervetlen. 
– pigmentek jellemző tulajdonságai. 
– töltőanyagokra vonatkozó szabványok. 

Festékek gyártási ismereteɣ 
– csoportosításuk előállításuk alapján. 
– csoportosításuk felhasználásuk alapján. 
– csoportosításuk tulajdonságaik alapján. 

Töltő, adalékanyagok, hozzátét anyagok ismeret. 
Festékek tulajdonságai  
Kész bevonatrendszerek rétegrendjének kapcsolatai.  6.2.3. Díszítőmunkák, színelmélet, szakrajz   
Rajzok, tervek, tervrajzok, tervdokumentáció. 
Tervezés, méretarány, lépték, fogalma. 
Színelmélet ɭtéralakító, pszichológiai, lélektani hatásokɮ. 
Színdinamika, színek tudatos tervezésének ismerete. 
Színharmónia, szín-diszharmonia ismerete, alkalmazása. 
Modern díszítési technikák alkalmazásának ismerete. 
Egyszerű és különleges díszítőmunkák technikáinak ismereteɣ 
Egyszerű színfröcskölés- durvafröcskölés 
Márvány hatású effekt festés- márványutánzat festése ɭolajmárványɮ 
Egyszerű határoló vonalazás- plasztikus vonalazás 
Strukturált festék- masszamunka készítés 
Modern díszítőanyagok használatának ismerete 
Sablonok készítésének ismereteɣ 
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– tervezés.  
– szerkesztés. 
– kivágás, kiszabás. 
– jelölőpontok. 
– többszínű sablonok. 
– sorminták. 
– sarokminták. 
– önálló dekorációs sablonok. 

Többszínű mintanyomó hengerezés készítésének ismerete. 
Egyszerű díszítőelemek kül- és beltéri felhelyezésének ismereteɣ 

– kijelölés, kiszerkesztés. 
– díszítő elemek szabása egyenes fonalban, és szögben. 
– egyszerű gipsz díszítőelemek mintalevétele, öntése, felhelyezésének 

ismerete. 
Polisztirol díszítőelemek szabása, ragasztása, javítása, festése. 
Egyszerű faerezet utánzat festésének ismerete. 
Homlokzat színezésének megtervezése.  6.2.4. Szakszámítás   
Mértékegységek, átváltások. 
Tervrajzok fajtái, rajzolvasás. 
Felmérés szabályai, iránymutatói. 
Felmérés hibalehetőségei. 
Felmérés különbsége tervrajzról, és helyszínen. 
Szükséges anyagnormák ismerete. 
Szükséges időnormák ismerete, időterv készítésének szabályai, adatai, szorzói 
ɭvonalas terv készítéseɮ. 
Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek időnormái. 
Munkaerő felmérésének lépései. 
Anyagmennyiség számításának ismerete tervdokumentáció alapján. 
Anyagszámítás tervrajzról. 
Felmérés helyszínen. 
Árajánlat, költségvetés, készítése.  

Ǐ. Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata tantárgy   7.1 A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a falfelületek festése és díszítése során alkalmazott anyagok, 
eszközök és szerszámok balesetmentes, szakszerű használatát. Az elméletben 
tanult tananyagok begyakorlása képesség, készség, jártasság szinten.   
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7.2.Témakörök   7.2.1. Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése    
Felületvizsgálat gyakorlata.  
Felületvizsgálat szemrevételezésselɣ 

– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Mechanikus útonɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálatɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése ɭszakmai véleményɮ.  7.2.2. Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal    
Szakmai vélemény alapján a bevonatrendszer eltávolítása, vagy előkezelése, 
vagy előkészítése. 
Anyagszámítás készítése tervrajzról, helyszíni felmérés alapján. 
Kivitelezés lépéseinek megtervezése. 
Falfelületek kiegyenlítéseɣ 

– meszes glett. 
– gipsz kötőanyagú vékonyvakoló glettel. 
– gipsz alapú vastag glettanyaggal. 
– glettanyaggal. 
– vékony glettanyagal. 

Alapozás ɭimpregnálásɮ. 
Fogadóképes felület kialakítása, megerősítése. 
Tapadást biztosító felület kialakítása. 
Kijelölés, határoló vonalak kicsapása. 
Mészfestés. 
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Színes mészfestés. 
Diszperzióval erősített glettek, műgyanta kötőanyagú festék. 
Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája. 
Homlokzatok előkészítése, előkezelése, festése. 
Színezőanyagok alkalmazása. 
Strukturált felületek kialakítása különbözőtechnikákkal. 
Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése. 
Speciális bevonatok készítése. 
Munka- és balesetvédelmi ismeretek. 
Anyagtárolás és szállítás.  7.2.3. Különleges festési technikák, díszítések   
Megfelelő alapfelület előkészítése, előkezelése díszítéshez. 
Díszítés megtervezése. 
Díszítés technikájának megválasztása. 
Díszítés színeinek megtervezése. 
Díszítendő felületek kimérése, kijelölése, kicsapása. 
Díszítőelemek ɭpolisztirol, gipszlécek, falécek, rozettákɮ felhelyezése. 
Díszítőanyag előkészítés, próbafestés. 
Díszítő hengerezés technológiája. 
Vonalazás, színelválasztás technológiája. 
Színfröcskölés technológiája. 
Tamponálás technológiája. 
Fallazúrozás technológiája. 
Strukturált felületek kialakításaɣ 

– különböző strukturált festékek felhordásának szerszámai, technikái, 
anyagai. 

– különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása, szerszámai, 
anyagai. 

– különböző masszamunkák kialakításának szerszámai, technikái, 
anyagai 

– strukturált felületek. 
Díszítő sorminta, sablon alkalmazása. 
Modern díszítések bemutatása. 
Különleges díszítési munkák bemutatása.    
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   A 10103-ǉǊ azonosító számú  
Mázolási munkák fa-, fal-, fém  

és speciális felületeken 
megnevezésű 

szakmai követelménymodul  
tantárgyai, témakörei  
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A ǉǈǉǈǋ-ǉǊ azonosító számú, Mázolási munkák fa-, fal-, fém- és speciális felületeken 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 10103-12 

Mázolási munkák fa-, fal-, fém és 
speciális felületeken Mázolás  Mázolási munkák 

gyakorlata  
A

la
pf

el
ül

et
ek

 v
iz

sg
ál

at
a 

M
áz

ol
ás

 te
ch

no
ló

gi
áj

a,
 

sz
ak

sz
ám

ítá
sa

 
M

áz
ol

óa
ny

ag
ok

, s
eg

éd
an

ya
go

k 
M

áz
ol

ás
 a

ny
ag

án
ak

, 
se

gé
da

ny
ag

án
ak

 a
ny

ag
is

m
er

et
e 

A
la

pf
el

ül
et

 v
iz

sg
ál

at
, 

be
vo

na
tr

en
ds

ze
r e

le
m

zé
se

 
M

áz
ol

ás
 k

és
zí

té
se

 k
ül

ön
bö

ző
 

fe
lü

le
te

ke
n 

M
áz

ol
ás

i m
un

ká
k 

dí
sz

íté
si

 
m

űv
el

et
ei

 FELADATOK  
Felületvizsgálatot, feltárást, 
felületdiagnosztikát végez kül- és 
beltérben x   x x   
Meglévő bevonat rétegrendjének 
felépítését vizsgálja az eredményeket 
írásos feljegyzésben dokumentálja x   x x   
Szakmai javaslatot ad felújítandó 
felület minősítéséről x   x x   
Felvonul a munkaterületre a 
szükséges gépekkel, szerszámokkal, 
eszközökkel  x    x x 
Nem festendő felületek megóvása 
ɭtakarással, maszkolással, 
ragasztással, leszerelésselɮ      x x 
Vizsgálatok eredménye függvényében 
a felületet előkezeli kül- és beltérben   x x  x  
Megállapítja a megfelelő technika, 
anyag használatát  x x x  x  
Az előkészítés anyagszükségletét 
felméri rajzról és helyszínen  x    x  
Építőelemek, burkolóelemek 
illesztését szakszerűen javítja  x x x  x  
Választott technikának megfelelő 
alapozást ɭimpregnálást, beeresztéstɮ 
végez  x x x  x  
Kézi, gépi csiszolással finomítja a 
felületet   x x  x x 
Portalanítja, tisztítja az előkészített 
felületet  x    x x 
Anyagfelhasználásnál figyelembe 
veszi a környezetszennyező 
tényezőket  x x x  x x 
Szükség szerint utójavítást végez  x    x x 
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Színezés esetén beállítja a szükség 
színárnyalatot, konzisztenciát, 
próbafestést végez  x x x  x x 
Közbenső réteget hord fel  x    x  
Szükség szerint finomjavítást végez  x    x x 
Fedőréteget hord fel  x    x x 
Különféle anyagokkal, mázol kül- és 
belterületen egyaránt   x    x  
Technológiának megfelelő díszítést 
végez  x    x x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat  x  x  x  
Elvégzi a szükséges utómunkálatokat 
ɭszerszám-, eszköztakarítás, 
munkaterület takarítása, 
anyagtárolás, hulladékkezelésɮ  x    x x 
Elvégzi a befejező munkálatokat, 
munkaterületet átad  x    x x SZAKMAI ISMERETEK  
Munka megkezdésének és végzésének 
feltételei  x    x x 
Munka és környezetvédelmi előírások  x x x  x x 
Anyagszükséglet  x      x 
Felületek vizsgálata x   x x   x 
Felületek előkészítése, előkezelése  x    x x 
Felületpótló, kiegyenlítő anyagok  x x x  x x 
Közbensőbevonatok típusai, 
felhasználásuk  x x x  x x 
Fedőbevonatok típusai, 
felhasználásuk  x x   x x 
Az anyagszállítás és tárolás általános 
szabályai  x  x  x  
Alapfelületek anyagai x   x x   x 
Alapfelületek fajtái x   x x   x 
Felülettisztítás eszközei és módjai  x x x  x x 
Bevonati, mázoló anyagok 
csoportosítása  x x x  x  
Speciális bevonatok anyagai  x x x  x x 
Mázolási technológiák  x    x  
Felületalakító, tapadásjavító anyagok  x x x  x  
Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás  x x x  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
Létra használata  x    x x 
Gépek, kéziszerszámok használata  x    x x 
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg 
megértése  x    x x 
Építészeti tervrajz olvasása, 
értelmezése  x    x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Kézügyesség      x x 
Szervezőkészség      x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x 
Kompromisszumkészség x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK  
Áttekintő képesség x x x x x x x 
Rendszerező képesség x x x x x x x    
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ǐ. Mázolás tantárgy    8.1. A tantárgy tanításának célja 
A mázolás céljának, szerepének megismerése. 
A szerkezeti elemek védő, díszítő, védő-díszítő és jelölő bevonatrendszerekkel 
történő ellátásának elméleti elsajátítása, a különböző bevonatrendszerek esztétikai, 
higiéniai, védelemi funkcióinak megismerése. 
A mázoló munkák anyagainak előállítása ɭbekeveréseɮ, valamint a mázolási 
technológiák folyamatának elsajátítása. 
A mázolómunkák anyagainak, segédanyagainak, szerszámainak, eszközeinek és 
gépeinek, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek a megismerése.  8.2. Témakörök   8.2.1. Alapfelületek vizsgálata  

Felületvizsgálat szemrevételezésselɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Mechanikus útonɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálatɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról. 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése ɭszakmai véleményɮ.  8.2.2. Mázolás technológiája, szakszámítása   
Mázolás fogalma és célja. 
Kivitelezés lépéseinek megtervezése. 
Felület előkezelése, előkészítése, anyagainak, szerszámainak ismerete. 
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Fémfelületek tisztasági fokozatai, szennyeződések ɭoxidációk, zsírokɮ 
eltávolításának módjai. 
Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek, segédüzemeinek ismerete. 
Felület megmunkálás, felületalakítás kézi és gépi eszközeinek ismerete 
ɭcsiszolóanyagok csoportosításaɮ. 
Egyenetlenségek javítása, javítóanyagok ɭtapasztokɮ csoportosításának 
ismerete. 
Mázolóanyag felhordásának módjai - ecsetelés, hengerelés, szórás 
ɭelektrosztatikusɮ, mártás ɭelektroforetikusɮ. 
Anyagtárolás és szállítás. 
Közbenső réteg felhordása és, szerepe a bevonatrendszerben.  
Fedőréteg felhordása és szerepe a bevonatrendszerben.  
Magas minőségű mázolás készítésének technológiái ɭkülönleges mázolásɮ. 
Mázolás díszítésének anyagai, módjai és technológiái. 
Felmérés tervrajzról, és helyszínen 
Mázolás anyag- és időnorma ismerete, szakszámítása. 
Munka- és balesetvédelmi előírások ismerete.  8.2.3. Mázolóanyagok, segédanyagok   
Olajok, kencék, lakkok, zománcok anyagai. 
Felülettisztító anyagok. 
Felület előkezelő anyagokɣ 

– szigetelő anyagok. 
– fehérítő anyagok. 
– felületroncsoló anyagok. 
– preventív anyagok ɭgombaölő, kártevők elleni anyagokɮ. 
– konzerváló anyagok. 
– beeresztő anyagok. 
– korróziógátló anyagok. 
– légmentesítő, tűzvédelmi bevonatok anyagai. 

Felület előkészítő anyagokɣ 
– impregnáló anyagok. 
– tapadást javító anyagok. 
– felületsimító anyagok, mélyedéstapaszok, kittek. 

Mázolóanyagok pigmentjeinek csoportosítása. 
Speciális mázolás anyagai, velük szemben támasztott követelmények ɭkorrózió 
gátló, tűz gátló bevonatok, sav-lúgálló bevonatok, higiéniai bevonatokɮ. 
Mázolóanyagok csoportosítása kötőanyaguk, oldószerük, tulajdonságaik 
alapján. 
Oldószerek csoportosítása. 
Oldószerek típusai. 
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Hígító anyagok. 
Adalék, hozzátét anyagokɣ 

– viszkóz anyagok. 
– tixotrópiát elősegítő anyagok. 
– hőállóság segítő anyagok. 
– fényállóságot segítő anyagok. 
– terülést segítő anyagok. 
– száradást gyorsító anyagok. 

Alapozó réteg szerepe a bevonatrendszerben. 
Mázolóanyag viszkozitása, konzisztenciája, tixotropiája, fedőképessége, 
kialakított filmréteg vastagsága és tulajdonsága.  8.2.4. Mázolás anyagának, segédanyagának anyagismerete    
Mázolóanyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak ismerete. 
Alapfelületek fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározása. 
Felújítandó felület vizsgálata műszerekkel, mechanikusan. 
Alapfelületek korróziójának meghatározása, felmérése, írásos rögzítése. 
Alapfelület porózusságának, nedvszívó–tapadó képességének vizsgálata, 
írásos rögzítése. 
Alapfelület tisztítás segédanyagainak, eszközeinek ismerete. 
Alapfelület tisztasági fokozatai. 
Különböző bevonatrendszerek vizsgálati módja ɭfogadóképes vagy 
eltávolítandóɮ. 
Mázolóanyagok összetétele, nyersanyaga. 
Mázolóanyagokkal szemben támasztott követelmények ismerete. 
Kész bevonatrendszerrel szemben támasztott követelmények ismerete. 
Csiszolóanyagok felépítése, összetétele, gyártástechnológiájának ismerete. 
Felület passziváló, átalakító, közömbösítő, zsírtalanító anyagok ismerete. 
Maró és festékeltávolító anyagok ismerete, használatának szabályai. 
Fehérítő, halványító anyagok ismerete. 
Preventív anyagok ɭgombaölő, favédőszerek, korrózió gátlók, lángmentesítő, 
speciális anyagokɮ ismerete. 
Kittek és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik. 
Pórustöltő, pórustömítő anyagok ismerete. 
Tapadásjavító, kellősítő anyagok ismerete, használata. 
Adalékanyagok ɭhabzásgátló, száradásgyorsítók, anti-szilikonok, mattitó 
szerekɮ ismerete. 
Filmképzők és kötőanyagok csoportosítása, ismerete. 
Pigmentek csoportosítása, összetétele, gyártásismerete. 
Töltőanyagok fajtái, tulajdonságainak ismerete. 
Oldó- és hígítószerek fajtái, tulajdonságainak ismerete. 
Mázolóanyagok csoportosítása, tulajdonságai ɭegy-, többkomponensű 



 

 55 
 

anyagokɮ. 
Kittek és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik. 
Gyanták, műgyanták csoportosítása, gyártástechnológiájának ismerete. 
Olajok, kencék, viaszok, fogalma, csoportosítása. 
Lakkok fajtái, csoportosításuk. 
Pácok, lazúrok, viaszok csoportosítása. 
Zománcok csoportosítása, tulajdonságaik, összetételük alapján. 
Polírozó, fényesítő szerek ismerete.   

Ǒ. Mázolási munkák gyakorlata tantárgy    9.1. A tantárgy tanításának célja 
A mázolási munkák megismertetése, szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 
bemutatása, szakszerű alkalmazásuk gyakorlása. Mázolás díszítéseinek 
elsajátítása, különleges, magas minőségű mázolás készítése.  9.2. Témakörök és elemeik  9.2.1. Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer elemzése   

Felületvizsgálat a gyakorlatban. 
Felületvizsgálat szemrevételezésselɣ 

– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl.korhadás, korrózió okaiɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Mechanikus útonɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. korhadás, korrózió okaiɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálatɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról. 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése ɭszakmai véleményɮ.  
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9.2.2. Mázolás készítése különböző felületeken   
Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek bemutatása. 
Mázolóanyagok csoportosítása, raktározásának előírásai. 
Felhasznált alapanyagok fajtái csoportosításuk, raktározásuk. 
Felület előkészítés, előkezelés gyakorlata. 
Vizsgálatok függvényében a régi bevonat eltávolítása, mechanikai, kémiai, úton 
ɭcsiszolás, égetés, maratás, gépekɮ. 
Csiszolóanyagok, csiszológépek használata. 
Javítóanyagok ɭkittek, tapaszokɮ használata ɭǉK, ǊKɮ. 
Mázolóanyagok konzisztenciájának, bedolgozhatóságának beállítása, 
hígítószerek használata. 
Alapfelület függvényében alapozás, impregnálás, beeresztés készítése. 
Mázolóanyagok színezésének gyakorlata, színkeverési ismeretek ɭösszeadó, 
kivonóɮ. 
Mázolás készítésének gyakorolása, ecseteléssel, szórással. 
Festékszórás, fényezés berendezései, használatuk a gyakorlatban. 
Speciális felületek mázolása ɭműanyag, üveg, alumínium, rézɮ. 
Pácolás készítése. 
Lazúrozás készítése. 
Lakkozás készítése. 
Különleges kivitelű mázolás készítése ɭbecsiszolt, lakkcsiszolt mázolásɮ. 
Szakszámítási gyakorlatok. 
Utómunkálatok elvégzése. 
Vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése.  9.2.3. Mázolási munkák díszítési műveletei.   
Megrendelő igényeinek meghatározása, egyeztetés a megrendelővel. 
Különböző felülettisztító anyagok használata. 
Felületfehérítő, halványító szerek. 
Díszítés anyagainak elkészítése a gyakorlatba. 
Különböző pácok anyagainak elkészítéseɣ 

– szeszes pác. 
– oldószeres pác. 
– vizes bázisú pác. 

Pácolás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái. 
Pácolás készítése. 
Különböző lazúrok anyagainak előkészítése. 

– oldószeres lazúrok. 
– vizes bázisú ɭakrilɮ lazúrok. 

Lazúrozás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái. 
Különböző lakkok anyagainak előkészítése. 
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– oldószeres lakkok. 
– vizes bázisú ɭakrilɮ lakkok. 

Fafelületek olajozása, viaszolása. 
Lakkozás készítése. 
Festékszórással készített díszítésekɣ 

– sablonálás. 
– kiragasztás. 

Fényezés, lakkozás készítése szórópisztollyal. 
Polírozás. 
Márványutánzat készítése különböző kivitelben. 
Faerezet utánzat festése különböző kivitelben. 
Antikozás készítése különböző technikákkal, anyagokkal. 
Konzerválás, öregbítés, frissítés, élénkítési technikái.    
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    A 10105-12 azonosító számú  
Tapétázási munkák 

megnevezésű 
szakmai követelménymodul  

tantárgyai, témakörei  
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A 10105-12 azonosító számú, Tapétázási munkák megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10105-12 

Tapétázási munkák Tapétázási munkák Tapétázási munkák gyakorlata 
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 FELADATOK 

Felületvizsgálatot, feltárást, 
felületdiagnosztikát végez x   x  x   
Meglévő bevonat 
rétegrendjének felépítését 
vizsgálja x   x  x   
Az eredményeket írásos 
feljegyzésben dokumentálja x   x  x   Szakmai javaslatot ad 
felújítandó felület 
minősítéséről x   x  x   
Anyagszükségletek 
meghatározása tervrajzról, 
és helyszínen   x  x   x 
Vizsgálatok eredménye 
függvényében a felületet 
előkezeli x   x x x   
Megállapítja a megfelelő 
technika, anyag használatát x   x x x   
Építőelemek, burkolóelemek 
illesztését szakszerűen 
javítja x   x x x   
Választott technikának 
megfelelő alapozást 
ɭimpregnálástɮ végez x   x x x   Alapvakolat felületét javítja x    x x   
Szükség szerint sarkok, 
nyílászárók káváinak éleit 
erősíti, élvédővel x    x x   
Különböző glettanyaggal 
simítja a felületet x    x x   
Alapfelületet erősítősávval 
erősíti x    x x   
Kézi, gépi csiszolással 
finomítja a felületet x     x   
Elvégzi a tapétázás 
előkészítő munkálatait x    x x   
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Makulatúráz x    x   x 
Ragasztót kever, előkészít, 
próbaragasztás végez x   x x   x 
Tapétát méretre vág x    x   x 
Tapétát ragaszt x    x  x x 
Lesimítja a tapétát x      x x 
Szükség szerin utómunkát 
végez x       x 
Díszítést végez  x   x   x 
Befejező munkálatokat 
elvégz x x     x x 
Tapéta felújítást ɭtisztításɮ, 
végez x x  x x  x x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi 
előírásokat x   x    x SZAKMAI ISMERETEK 
Munka megkezdés, végzés, 
befejezés feltételei x       x 
Munkabiztonsági és 
egészségvédelmi előírások x       x 
Felületek fajtái, előkészítése x x  x x x x x 
Szervetlen és szerves 
kötőanyagok x   x   x  
Tapéták típusai, 
tulajdonságai x x  x  x x x 
Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai x       x 
Adalékanyagok, 
segédanyagok x x  x x x x x 
Tapétázás díszítőelemei x x      x 
Vonatkozó környezet-, 
egészségvédelmi előírások 
szabályok x       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Létra használata x       x 
Kéziszerszámok, 
segédeszközök használata x       x 
Festőipari, tapétázási gépek 
használata x       x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Kézügyesség        x 
Pontosság x  x   x  x 
Állóképesség        x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kompromisszumkészség x x x x x x x x 
Konfliktusmegoldó készség x x x x x x x x 
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Kapcsolatfenntartó készség x x x x x x x x 
MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság  x      x    
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10. Tapétázási munkák tantárgy   10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a tapétázás célját, a különböző anyagú felületek esztétikai és 
felületvédelmi célból történő bevonását. Ismerje meg, hogy a speciális tapéták 
alkalmazásával hőszigetelő, ütésálló, erősítő, mosható, dörzsölhető felületeket 
hozhatunk létre. A tantárgy célja a tapétázási műveletek megismertetése, díszítések 
bemutatása.  10.2. Témakörök és elemeik  10.2.1. Tapétázás műveleti sorrendje, eszközei, szerszámai, gépei   

Alapfelületek fajtái, vizsgálatuk ismerete különböző módszerekkel ɭműszeres, 
mechanikus, laboratóriumiɮ. 
Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és 
alkalmazási területei. 
Élvédők típusai, alkalmazási feltételei. 
A tapétázási munkák során használatos szerszámok, műszerek és gépek 
működése, azok szakszerű használata. 
Felület előkezelés, előkészítés. 
Anyagszámítás tervrajzból, és helyszínen. 
Felhasznált alapanyagok fajtái. 
Munka és balesetvédelmi ismeretek. 
Kivitelezés lépései. 
Vizsgálatok eredményétől függően a felület semlegesítése, szilárdítása, 
fogadóképes felület kialakításának lépései. 
Felület hiányosságainak pótlásának módjai. 
Felületerősítés módjai. 
Tapétázás előkészítő munkálatainak ismertetése. 
Tapéták csoportosítása korok, stílusok, anyaguk, mintázatuk, fajtájuk, súlyuk 
szerint. 
Tapétákon alkalmazott piktogramok ismertetése. 
Tapétázás műveleti sorrendjének ismertetése a tapéta anyagától függően. 
Tapétázás anyagainak, segédanyagainak ismertetése ɭfelületerősítők, ragasztók, 
adalékanyagok, segédszerkezetekɮ. 
Tapétázási munkák díszítésének anyagai, lehetőségei. 
Tapéta felújítás, javítás, tisztítás műveletei.  10.2.2. Díszítési technológiák   
Díszítő anyagok ismertetéseɣ 

– bordűrök. 
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– zsinórok. 
– paszományok. 
– polisztirol kiegészítők. 

Díszítő anyagok csoportosításaɣ 
– anyaguk szerint. 
– elhelyezésük szerint. 
– technológiájuk alapján. 

Díszítések műveleti sorrendjeɣ 
– tapéta felhelyezése előtt. 
– tapéta felhelyezése után. 

Tapéta stílusának megfelelő díszítések alkalmazása. 
Kiegészítők, amelyekkel az összhatás fokozható.  10.2.3. Szakszámítás   
Tapétázandó felület nagyságának meghatározása tervrajzrólɣ 

– felmérés szabályai. 
– vágási, szabási hulladék ráhagyása. 
– kávák méretének megállapítása. 
– ǉnm-nél kisebb felületek. 
– mennyezetek tapétázásának szabályai, fényirány meghatározás. 
– ráhagyások, kiszerelési egység szerinti anyag meghatározás. 

Felület előkészítés, előkezeléshez szükséges anyagok kiszámítása. 
– alapfelület fajtája, vizsgálata, felületi hiányosságok megállapítása 

szemrevételezéssel. 
– szükséges előkezelés anyagai ɭpenészedés, étvérzés, nem szívóképes 

felületɮ. 
– porustömítő alapozás anyagának kiszámítása. 
– felület erősítők anyagának meghatározása. 
– glettelés anyagának meghatározása ɭműgyanta alapú glettelɮ. 
– impregnálás, előenyvezés anyagának meghatározása. 

Szükséges segédanyagok meghatározásaɣ 
– tapéta fajtájának megfelelő makulatúra kiszámítása ɭfolyékony, 

alátét tapéta, sáv makulatúraɮ. 
– tapétának megfelelő ragasztóanyag meghatározása. 

Tapétázási munkák időnormájának ismertetéseɣ 
– mennyezeten. 
– oldalfalon. 
– lépcsőházban. 
– nehezen hozzáférhető helyeken. 

Tapétázási munkák anyagnormáinak ismereteɣ 
– tapétának megfelelő előkezelésnél. 
– tapétának megfelelő előkészítésnél. 
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– különböző tapétatípusoknál. 
– díszítések meghatározása.  10.2.4. Anyagismeret   

Felület előkészítés, előkezelés anyagai és használatukɣ 
– felületi hibák fajtái, okai ɭsalétromos só kivirágzás, kátrányos átvérzés, 

nikotin elszíneződések, nem szívóképes felület, vizesedés, beázásɮ. 
– felületi hibák előkezelésének anyagai, vonatkozó előírások. 
– felület előkészítés anyagai, vonatkozó szabványelőírások. 
– pórustömítés, impregnálás anyagai. 
– felületi egyenetlenségek javításának anyagai, vonatkozó előírások. 

Tapéták alapanyagának összetétele, vizsgálataɣ 
– tapéták csoportosítása összetételük alapján ɭegyszerű, duplex, 

hordozóréteggel ellátottɮ. 
– tapéták csoportosítása alapanyaguk szerint. 
– vonatkozó szabványelőírások ɭszakadás, tépés, rugalmasság, 

nedvességfelvevő képesség, alak-mérettartás, dörzsölhetőség, 
moshatóság, színtartás, mintanyomásɮ. 

Ragasztóanyagok alapanyagának ismereteɣ 
– gyártástechnológiájuk. 
–  adhézió – kohézió ismerete. 

Ragasztóanyagok vizsgálata, vonatkozó szabványelőírások ɭfazékidő, kezdeti 
tapadóerő, hőingadozás tűrése, maradéktalanul eltávolíthatóɮ. 
Ragasztóanyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Segédanyagok fajtáji, tulajdonságaik ɭtapétaleoldókɮ.  10.2.5. Tapéták csoportosítása, gyártásismerete   
Tapéták gyártástechnológiája során alkalmazott anyagok bemutatása. 
Tapéták gyártásának bemutatása. 
Tapéták színezésénél, mintázásánál alkalmazott anyagok, technológiák. 
Tapéták csoportosítása előállításuk alapján. 
Tapéták csoportosítása anyaguk szerint. 
Tapéták csoportosítása fajtájuk szerint. 
Tapéták csoportosítása súlyuk szerit. 
Tapéták csoportosítása típusuk szerint ɭegyrétegű, duplex, kasítozott, 
hordozóréteggel ellátottɮ. 
Tapéták csoportosítása mintájuk alapján. 
Tapéták csoportosítása felhasználásuk alapján. 
Struktúra tapéták gyártásának menete. 
Vonatkozó szabványelőírások ɭmérettartás, tekercsnagyság, színazonosság, 
tisztíthatóság, fényállóságɮ. 
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  11. .Tapétázási munkák gyakorlata tantárgy    11.1. A tantárgy tanításának célja 
Tapétázási munkák előkészítési műveleteinek, anyagainak, szerszámainak 
megismertetése. A tapétázási munkák technológiai folyamatának gyakorlati 
elsajátítása, a befejező műveletek gyakorlása, díszítő munkálatok elvégzése. A 
tanuló legyen képes önállóan tapétázási műveletek elvégzésére.  11.2. Témakörök és elemeik  11.2.1. Felület előkészítés, előkezelés   

Felületvizsgálat gyakorlata ɭmechanikus, műszeres, Ph.-tartalom, 
nedvességmérésɮ. 
Felület előkészítés, előkezelés szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 
bemutatása. 
Vizsgálat függvényében a felület előkészítésének, előkezelésének anyagainak 
bemutatása. 
Felületerősítő anyagok ɭszövetek, hálók, szalagok, élvédőkɮ bemutatása. 
Felület egyenetlenségeinek javításának technológiája. 
Impregnálás, alapfelület szilárdítás anyagai, technológiája. 
Pórustömítő alapozó használata. 
Felület kellősítése, tapadásjavító anyagok felhordásának módja.  11.2.2. Ragasztóanyagok alkalmazása   
Adhézió- kohézió a gyakorlatban. 
Tapéta anyagának megfelelő ragasztóanyagok csoportjai, felhasználási 
területük a gyakorlatban. 
Megfelelő ragasztóanyag meghatározásának lépései. 
Ragasztóanyag bekeverésének bemutatása a gyakorlatban. 
Pihentetési idő, fazékidő bemutatása a gyakorlatban. 
Kezdeti tapadóerő bemutatása a gyakorlatban. 
Kiszellőztetési idő bemutatása a gyakorlatban. 
Nyitott idő bemutatása a gyakorlatban. 
Ragasztóanyagok felhordásának módja, szerszámai, eszközei, gépei. 
Próbaragasztás készítése. 
Ragasztó anyagok vizsgálata kötés után ɭadhéziós szakadásɮ. 
Vonatkozó szabványelőírások.   
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11.2.3. Tapétázás, díszítés   
Megrendelő igényeinek felmérése, egyeztetés a megrendelővel. 
Igényeknek megfelelő tapéták csoportosítása, bemutatása a megrendelőnek. 
Tapétához illő, megfelelő díszítés kiválasztása. 
Helyszíni bejárás végzése, felület szemrevételezése. 
A tapétasávok kiosztásának menete ɭfényirány, gyújtópont meghatározásaɮ. 
Helyszíni felmérés, anyag meghatározás a gyakorlatban. 
Tapétázás segédanyagainak kiválasztása ɭmakulatúra, ragasztóɮ. 
Tapétázási munkálatok lépéseinek megtervezése a gyakorlatban. 
Megfelelő fogadófelület kialakítása. 
Tapétázás eszközeinek, szerszámainak, gépeinek bemutatása, szakszerű 
használatuk. 
Tapétázás műveleti sorrendjének gyakorlása. 
Tapétázás készítése oldalfalon, mennyezeten különféle tapétákkal. 
Tapéta díszítés készítése. 
Utómunkálatok elvégzése.    
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   A 10276-ǉǊ azonosító számú  
Hidegburkolási feladatok  

megnevezésű  
szakmai követelménymodul  

tantárgyai, témakörei  
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A ǉǈǊǏǎ-ǉǊ azonosító számú, Hidegburkolási feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10276-12 

Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok gyakorlat 
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 FELADATOK 
Ellenőrzi a burkolás megkezdése 
előtt a burkolandó aljzat 
minőségét, hibáit, tisztaságát x       x x x 
Előkészíti a fogadószerkezetet a 
burkolat elhelyezésére x       x x x 
Burkolandó felületet javít, 
aljzatkiegyenlítést készít x       x x x 
Síkot, lejtést ellenőriz x      x x x x 
Kitűzi a burkolat helyét, síkját x      x x x x 
Habarcsot készít  x   x   x x x 
Ragasztóanyagot kever   x  x   x x  
Iránypontokat, vezetősávokat 
készít x  x  x x x x x x 
Burkolólapot vág  x x  x x  x x x 
Elhelyezi a felületre a 
burkolólapokat  x x  x x  x x  
Élvédő elemeket helyez el   x  x   x x  
Hézagol, fugáz  x x  x x  x x x 
Letisztítja a burkolatot  x x  x x  x x x 
Lépcsőburkolatot készít x x x x    x x  
Pillér-, és oszlopburkolatot készít x x x x    x x  
Medenceburkolatot készít x x x x    x x  
Erkély-, és teraszburkolatot készít x x x     x x x 
Lábazat-, és homlokzatburkolatot 
készít x    x   x x  
Térburkolatot készít      x    x 
Javítja a hidegburkolatok hibáit       x x x x 
Egyszerű felületek esetén burkolati 
tervet készít hidegburkoláshoz    x    x x x 
Hidegburkolatok készítéséhez 
anyagszükségletet számol    x    x x x 
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Használja az előírt munkavédelmi 
eszközöket       x x x x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai előírásokat       x x x x SZAKMAI ISMERETEK 
Munkafolyamat megtervezése x      x x x x 
Az elburkolandó szerkezetek  x x  x x x x x x 
Méretellenőrzés x      x x x x 
Mérő és kitűző eszközök x      x x x x 
Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító 
anyagok, aljzatkiegyenlítés, 
aljzatjavítási munkák technológiája x       x x x 
Burkolat fogadó szerkezetek 
jellemzői, minőségi követelményei x       x x  
Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai  x x     x x  
Burkolat kiegészítő elemek  x x  x x  x x  
Fugázó, rugalmas hézagkitöltő anyagok   x  x   x x  
Fugázás, rugalmas hézagkitöltés 
technológiája   x  x   x x  
Ágyazó habarcs alapanyagai, 
készítése  x      x x x 
Ragasztott vékonyágyas 
hidegburkolat készítésének 
technológiája   x     x x  
Hagyományos vastagágyas 
burkolat készítésének 
technológiája  x      x x  Homlokzatburkolatok anyagai, 
homlokzati burkolás technológiái    x x    x  
Erkély-, és teraszburkolat anyagai, 
rögzítési technológiák x  x x     x  
Lépcsőburkolatok anyagai, 
burkolási technológiái x   x    x x  
Pillér- és oszlopburkolatok 
anyagai, burkolási technológiái x x  x    x x  
Lábazatburkolatok anyagai x x  x x    x  
Medenceburkolás anyagai, 
burkolási technológiái x x  x     x  
Térburkolat anyagai, térburkolat 
készítésének technológiája x   x  x    x 
Burkoló munkához szükséges 
építőipari gépek, masszakeverő, 
betonkeverő, vibrátorok  x x  x x  x x x 
Burkoló szakrajz    x   x x x x 
Talajmunkák, tömörítési munkák 
technológiája      x    x 
Burkolatok javítási munkáinak 
technológiája  x x  x x  x x x 
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Munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírások  x x  x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti műszaki tervek és 
dokumentációk, burkolati tervek 
olvasása, értelmezése    x   x x x x 
Mérő- és kitűző eszközök készség 
szintű használata x      x x x x 
Burkoló kéziszerszámok, kisgépek 
használata  x x  x x  x x x 
Burkolati rajz készítése    x       
Tömörítő eszközök használata      x    x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Pontosság       x x x x 
Önállóság       x x x x 
Türelmesség       x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Konszenzus készség x       x x x 
Segítőkészség        x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség    x   x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés     x   x x x x 
Módszeres munkavégzés       x x x x 
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4. Hidegburkolási feladatok tantárgy        4.1.A tantárgy tanításának célja  
Hidegburkolási munkákat megelőző munkafolyamatok megismerése. 
Burkolatok fogadószerkezeteinek, fogadófelületeinek ellenőrzése, előkészítése, 
hidegburkolatok kitűzésének elsajátítása. 
Hidegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok fajtáinak, jellemzőinek 
ismerete. Hagyományos vastagágyas és ragasztott vékonyágyas burkolatok 
készítésére vonatkozó előírások elsajátítása. Burkolati tervek alapján 
anyagszükségletek meghatározása. 
Kültéri burkoló munkák elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretek 
megszerzése. Homlokzatburkolat, térburkolatok anyagainak, elhelyezési 
technológiájának bemutatása, tervdokumentációk alapján anyagszükséglet 
számolása.  4.2.Témakörök  4.2.1. Burkolandó felület ellenőrzése, előkészítése, burkolatok kitűzése          

Fogadószerkezetek, fogadófelületek fajtái. 
Fogadófelületek felületi és méreti ellenőrzése. 
Fogadófelületek síkjainak ellenőrzése. 
Fal és padlófelületek ellenőrzése. 
Burkolatok aljzatainak ismertetéseɣ 

Aljzatbetonok 
Esztrichek 
Úsztatott aljzatok 
Száraz aljzatok 
Meglévő burkolatok, mint aljzatok 

Aljzatokkal szemben támasztott követelmények. 
Aljzatok hibái, javításaɣ 

Repedések 
Felületi egyenetlenségek 
Porózusság 
Szennyeződések 
Vizes alapfelület 
Szintkülönbség 
Kellő szilárdság hiánya 
Nem megfelelő hőmérséklet 

Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája. 
Burkolandó felületek alapozása. 
Öntött és önterülő padlóburkolatok fajtái, sajátosságai. 
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Beton és vasbeton padlóburkolatok jellemzői. 
Vákuum betonpadlók készítésére vonatkozó előírások. 
Dilatációs hézagok jelentősége, kialakítása. 
Mérőeszközök, kitűző eszközök. 
Távolságmérés eszközei. 
Hosszmérés eszközei. 
Irányok kitűző eszközei. 
Jelölőeszközök. 
Szintezőeszközök. 
Mérési gyakorlatok, burkolatok helyének meghatározása. 
Kitűzési feladatok. 
Burkolatok kitűzésére vonatkozó munkavédelmi előírások.  4.2.2. Hagyományos vastagágyas fal és padlóburkolás     Hidegburkolatok anyagai, jellemzőik. 
Burkolóelemek megmunkálásaɣ 

Karcolás 
Csempevágás 
Furatok készítése 
Kivágások készítése 

Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai, gépeiɣ 
Karcolótű 
Csempetörő fogó 
Állványos kerekes csempevágó 
Gyorsdaraboló 

Nedvesség hatása az épületben. 
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 
Használati és üzemi víz elleni védelem. 
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 
helyiségekben. 
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele. 
Ágyazó habarcskeverés kézzel és géppel. 
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítésének munkafolyamatai. 
Munkaterület helyiség előkészítése. 
Felület előkészítése, kitűzés. 
Burkolat lejtésének kitűzése. 
Burkolólapok előkészítése. 
Burkolat kiosztása. 
Habarcságy készítés. 
Lehúzott habarcságyba való fektetés jellemzői, menete. 
Egyenkénti fektetés sajátosságai. 
Lábazati elemek ragasztása. 
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Dilatációs, és munkahézagok kialakítása. 
Fugázás. 
Burkolt felület tisztítása. 
Burkolt felület utókezelése, védelme. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése. 
Falfelület ellenőrzése, előkészítése. 
Vakolatjavítás. 
Helyiség előkészítése. 
Falburkolás habarcsai, alapanyagai, jellemzői, készítése. 
Burkolóanyag előkészítése. 
Burkolati sík meghatározása, kitűzés. 
Burkolat síkjának ellenőrzése. 
Iránylapok elhelyezése, burkolat kiosztás. 
Burkolás, lapelhelyezés. 
Kiegészítő elemek elhelyezése. 
Dilatációs, és munkahézagok kialakítása. 
Csempe burkolat fugázása, tisztítása. 
Kád, mosdó, zuhanytálca elhelyezése, burkolása. 
Falsarok kialakítás. 
Hagyományos vastagágyas burkolat hibái, azok javítása. 
Hagyományos vastagágyas burkolás kivitelezésére vonatkozó munkavédelmi 
előírások.  4.2.3. Ragasztott vékonyágyas fal és padlóburkolás    
Burkolatragasztók alapanyagai, gyártása, felhasználása. 
Burkolatragasztók típusai, csoportosításaɣ 

Kötőanyag szerint 
Ragasztóágy vastagsága szerint 
Szín szerint 
Kötési idő szerint 
Diszperzió tartalom szerint 
Komponensek száma szerint 

Csemperagasztók fajtái, szabvány szerinti besorolásaɣ  Normál cementkötésű ragasztók ismertetése  Flexibilis ragasztók  Diszperziós ragasztók  Gyorsan kötő ragasztók  Műgyanta ragasztók 
Vékonyágyas padlóburkolás munkafolyamatai. 
Ragasztóanyagok előkészítése, ragasztóanyag felhordásának módjaiɣ  Lapra kenéses eljárás 

Felületre való felhordás ɭfogazott glettvassalɮ 
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 Kombinált ragasztási eljárás  Folyékony ágyas ragasztás 
Burkolólapok elhelyezése falfelületre. 
Csempesorok és oszlopok kitűzése 
Vékonyágyas ragasztott burkolat készítéseɣ  Aljzatbetonra  Gipszesztrichre  Cementesztrichre  Vakolt felületre  Vakolatlan felületre  Gipszkartonra  Fém felületre  Meglévő kerámialapra  Faforgács és OSB lapokra 
Fugázó anyagok típusaiɣ  Cementkötésű hézagoló habarcsok  Kétkomponensű fugázók 
Rugalmas hézagkitöltő anyagok ɭszilikonɮ. 
Fugák kialakítása. 
Burkolat tisztítása fugázás után. 
Ragasztott vékonyágyas burkolat készítésének eszközei, gépei. 
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben. 
Fal és padlóburkolat szigetelése. 
Szigetelés védelme. 
Beltéri és kültéri lépcsők burkolatai, készítési technológiája. 
Medence burkolatok készítése. Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei. 
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag. 
Csatlakozási hézag kialakításaɣ  Azonos burkolóanyagok csatlakozása  Különböző burkolóanyagok csatlakozása 
Erkélyek teraszok burkolatának anyagai, rétegei. 
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása. 
Munkavédelmi előírások.  4.2.4. Burkolati tervek, anyagszükséglet számítás  
Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek eseténɣ  Beltéri padlóburkolatok  Beltéri falburkolatok  Kültéri padlóburkolatok Burkolati tervek bemutatása, értelmezése, elemzése. 
Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja. 
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Burkolati terven alkalmazott jelölések. 
Burkolati minták, díszítő elemek. 
Falfelület burkolatának tervei. 
Nyílással áttört falfelület csempekiosztása. 
Fürdőszoba berendezési tárgyainak elhelyezése. 
Fürdőszoba falának csempekiosztása. 
Fürdőkád körüli falburkolat. 
Mosdókagyló körüli burkolatok. 
Mellékhelyiség falfelületének lapkiosztása. 
Konyha berendezési tárgyai. 
Konyha falfelületének lapkiosztása. 
Padlóburkolat lapkiosztása, padlók mintázata. 
Szélfogó burkolatai. 
Nappali, étkező, konyha burkolata. 
Garázs padlóburkolata. 
Lépcsők burkolata. 
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása. 
Hidegburkolat felületének kiszámítása falfelületen ɭterület, kerületszámítássalɮ. 
Burkolólapok mennyiségének meghatározása oldalfalon ɭdarabszám, rendelési   egységɮ. 
Ragasztóanyag anyagszükséglete ɭterület, rendelési egységɮ. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat ágyazatának anyagszükséglete    ɭalkotóelemek szerint). 
Falfelület fugázó anyag mennyiségének számítása. 
Hidegburkolat felületének kiszámítása vízszintes felületen ɭterület,    kerületszámításɮ. 
Burkolt felület lejtésének meghatározása. 
Padlóburkolat burkolóanyagának mennyiségi meghatározása ɭdarabszám,   rendelési egységɮ. 
Padlóburkolat ragasztóanyag anyagszükséglete ɭterület, rendelési egységɮ. 
Padlóburkolat fugázó anyag mennyiségének meghatározása. 
Lépcsők burkolatának anyagszükséglete.  4.2.5. Homlokzatburkolatok készítése      
Épület homlokzatát érő külső hatásokɣ  Fizikai  Kémiai 
Homlokzatburkolatokkal szemben támasztott követelmények. 
Homlokzatburkolatok osztályozásaɣ  Anyaguk szerint  Szerkezeti felépítés szerint  Kivitelezési mód szerint 
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Ragasztott homlokzatburkolatok fajtái, ismertetéseɣ  Kerámialap burkolat  Ragasztott tégla homlokzatburkolat  Kőlap homlokzatburkolatok  Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai 
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. 
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 
Lábazati falak burkolása ragasztássalɣ  Burkolandó felület ellenőrzése  Burkolólapok kiosztásának módjai ɭterepviszonyok figyelembevételeɮ  Lábazatburkolat rétegrendjei 
Falazott tégla lábazatburkolat készítése. 
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. Homlokzatburkolatok készítésének eszközei, gépei. 
Homlokzatburkolás állványai. 
Homlokzatburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. Homlokzatburkolatok tervei. 
Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása. 
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése. 
Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása. 
Lábazatburkolatok anyagszükségletének számítása.  4.2.6. Térburkolási ismeretek               Térburkolatok anyagaiɣ  Klinkertéglák  Betonkő burkolatok  Természetes kövek 
Térburkolás talajmunkái. 
Tükör kialakítása. 
Kitűzési feladatok. 
Talajtömörítés. 
Talajstabilizálás. 
Szegélyek elhelyezése. 
Alaprétegek készítéseɣ  Fogadószerkezetek kialakítása  Mozgási hézagok kialakítása 
Felszíni vízelvezetés. 
Homokágyazatba és zúzottkő ágyazatba készítés általános előírásai 

különböző   terhelések esetén. 
Burkolóelemek fektetéseɣ  Kézi fektetés sajátosságai  Gépi fektetés sajátosságai 
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Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása. 
Burkolatfektetés habarcságybaɣ  Tükörkialakítás  Betonkeverés és bedolgozás  Aljzatbeton készítés lejtéssel  Beton tömörítése, utókezelés  Habarcságy készítés  Burkolatfektetés  Habarcságyba fektetett burkolat fugázása  Felület tisztítása 
Térburkolatok hibái, javításaɣ  Sérült aljzat javítása  Burkolatjavítás, elemek cseréje 
Burkolókövek deponálása. 
Térburkolat anyagainak szállítása. 
Földmunkák eszközei, gépei. 
Térburkolatok készítésének eszközei, gépei. 
Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 
Térburkolat rétegrendjei. 
Térburkolati minták. 
Rajzolvasási feladatok. 
Járdák, szegélyek, íves felületek burkolati tervei, kiosztása. 
Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján. 
Térburkolat anyagszükséglet számítása burkolat terv alapján ɭterület, db szám,   kiszerelési egységɮ.   
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Összefüggő nyári szakmai gyakorlat 
Két évfolyamos duális szakképzés 

befejező építőipari szakmunkás (finisher) 
ǉ. évfolyamot követően ǉǎǈ óra  

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében a gazdálkodó szervezetnél összes felsorolt elemet kötelezően be 
kell mutatni, a végzett munkákhoz illesztve, a természetes munkafolyamatba illesztve 
oktatni kell, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése, sikeres szakmai vizsgája 
érdekében.   

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 10104-12 
Szobafestő, díszítő munkák Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata 

Alapfelületek vizsgálata, 
bevonatrendszerek elemzése 
Festés készítése különböző felületeken, 
különböző anyagokkal 
Különleges festési technikák, díszítések 

ǉǈǉǈǋ-ǉǊ 
Mázolási munkák fa-, fal-, fém és 
speciális felületeken  Mázolási munkák gyakorlata 

Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer 
elemzése 
Mázolás készítése különböző 
felületeken 10105-12 

Tapétázási munkák 
A szakmai követelménymodul 
azonosító száma, megnevezése Tapétázási munkák gyakorlata 

Felület előkészítés, előkezelés 
Ragasztóanyagok alkalmazása 
Tapétázás, díszítés  10276-12 

Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok gyakorlat 
Burkolatok kitűzése 
Beltéri burkolatok készítése 
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése 
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10104-12 Szobafestő, díszítő munkák  
Témakörök  

Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése   
Felületvizsgálat gyakorlata.  
Felületvizsgálat szemrevételezésselɣ 

– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Mechanikus útonɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálatɣ 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése ɭpl. beázás, hólyagosodásɮ. 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése ɭszakmai véleményɮ.  
Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal   
Szakmai vélemény alapján a bevonatrendszer eltávolítása, vagy előkezelése, 
vagy előkészítése. 
Anyagszámítás készítése tervrajzról, helyszíni felmérés alapján. 
Kivitelezés lépéseinek megtervezése. 
Falfelületek kiegyenlítése. 

– meszes glett 
– gipsz kötőanyagú vékonyvakoló glettel 
– gipsz alapú vastag glettanyaggal 
– glettanyaggal 
– vékony glettanyagal 

Alapozás ɭimpregnálásɮ 
Fogadóképes felület kialakítása, megerősítése. 
Tapadást biztosító felület kialakítása. 
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Kijelölés, határoló vonalak kicsapása. 
Mészfestés. 
Színes mészfestés. 
Diszperzióval erősített glettek, műgyanta kötőanyagú festékek. 
Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája. 
Homlokzatok előkészítése, előkezelése, festése. 
Színezőanyagok alkalmazása. 
Strukturált felületek kialakítása különbözőtechnikákkal. 
Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése. 
Speciális bevonatok készítése. 
Munka- és balesetvédelmi ismeretek. 
Anyagtárolás és szállítás.  
Különleges festési technikák, díszítések   
Megfelelő alapfelület előkészítése, előkezelése díszítéshez. 
Díszítés megtervezése. 
Díszítés technikájának megválasztása. 
Díszítés színeinek megtervezése. 
Díszítendő felületek kimérése, kijelölése, kicsapása. 
Díszítőelemek ɭpolisztirol, gipszlécek, falécek, rozettákɮ felhelyezése. 
Díszítőanyag előkészítés, próbafestés. 
Díszítő hengerezés technológiája. 
Vonalazás, színelválasztás technológiája. 
Színfröcskölés technológiája. 
Tamponálás technológiája. 
Fallazúrozás technológiája. 
Strukturált felületek kialakítása. 

– különböző strukturált festékek felhordásának szerszámai, technikái, 
anyagai. 

– különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása, szerszámai, 
anyagai. 

– különböző masszamunkák kialakításának szerszámai, technikái, 
anyagai 

– strukturált felületek. 
Díszítő sorminta, sablon alkalmazása. 
Modern díszítések bemutatása. 
Különleges díszítési munkák bemutatása.  
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ǉǈǉǈǋ-ǉǊ Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken   
Mázolás technológiája gyakorlata   

Témakörök  
Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer elemzése   
Felületvizsgálat a gyakorlatban. 
Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról. 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése ɭszakmai véleményɮ.  
Mázolás készítése különböző felületeken  
Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek bemutatása. 
Mázolóanyagok csoportosítása, raktározásának előírásai. 
Felhasznált alapanyagok fajtái csoportosításuk, raktározásuk. 
Felület előkészítés, előkezelés gyakorlata. 
Vizsgálatok függvényében a régi bevonat eltávolítása, mechanikai, kémiai, úton 
ɭcsiszolás, égetés, maratás, gépekɮ. 
Csiszolóanyagok, csiszológépek használata. 
Javítóanyagok ɭkittek, tapaszokɮ használata ɭǉK, ǊKɮ. 
Mázolóanyagok konzisztenciájának, bedolgozhatóságának beállítása, 
hígítószerek használata. 
Alapfelület függvényében alapozás, impregnálás, beeresztés készítése. 
Mázolóanyagok színezésének gyakorlata, színkeverési ismeretek ɭösszeadó, 
kivonóɮ. 
Mázolás készítésének gyakorolása, ecseteléssel, szórással. 
Festékszórás, fényezés berendezései, használatuk a gyakorlatban. 
Speciális felületek mázolása ɭműanyag, üveg, alumínium, rézɮ. 
Pácolás készítése. 
Lazúrozás készítése. 
Lakkozás készítése. 
Különleges kivitelű mázolás készítése ɭbecsiszolt, lakkcsiszolt mázolásɮ. 
Szakszámítási gyakorlatok. 
Utómunkálatok elvégzése. 
Vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése.    
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Mázolási munkák díszítési műveletei.   
Megrendelő igényeinek meghatározása, egyeztetés a megrendelővel. 
Különböző felülettisztító anyagok használata. 
Felületfehérítő, halványító szerek. 
Díszítés anyagainak elkészítése a gyakorlatba. 
Különböző pácok anyagainak elkészítése. 

– szeszes pác. 
– oldószeres pác. 
– vizes bázisú pác. 

Pácolás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái. 
Pácolás készítése. 
Különböző lazúrok anyagainak előkészítése. 

– oldószeres lazúrok. 
– vizes bázisú ɭakrilɮ lazúrok. 

Lazúrozás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái  
Különböző lakkok anyagainak előkészítése. 

– oldószeres lakkok. 
– vizes bázisú ɭakrilɮ lakkok. 

Fafelületek olajozása, viaszolása. 
Lakkozás készítése. 
Festékszórással készített díszítésekɣ 

– sablonálás 
– kiragasztás 

Fényezés, lakkozás készítése szórópisztollyal. 
Polírozás. 
Antikozás készítése különböző technikákkal, anyagokkal. 
Konzerválás, öregbítés, frissítés, élénkítés technikái.  10105-12 Tapétázási munkák  
Tapétázási munkák gyakorlata tantárgy   

Témakörök  
Felület előkészítés, előkezelés   
Felület előkészítés, előkezelés szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 
bemutatása. 
Vizsgálat függvényében a felület előkészítésének, előkezelésének anyagainak 
bemutatása. 
Felületerősítő anyagok ɭszövetek, hálók, szalagok, élvédőkɮ bemutatása. 
Felület egyenetlenségeinek javításának technológiája. 
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Impregnálás, alapfelület szilárdítás anyagai, technológiája. 
Pórustömítő alapozó használata. 
Felület kellősítése, tapadásjavító anyagok felhordásának módja.  
Ragasztóanyagok alkalmazása   
Adhézió- kohézió a gyakorlatban. 
Tapéta anyagának megfelelő ragasztóanyagok csoportjai, felhasználási 
területük a gyakorlatban. 
Megfelelő ragasztóanyag meghatározásának lépései. 
Ragasztóanyag bekeverésének bemutatása a gyakorlatban. 
Pihentetési idő, fazékidő bemutatása a gyakorlatban. 
Kezdeti tapadóerő bemutatása a gyakorlatban. 
Kiszellőztetési idő bemutatása a gyakorlatban. 
Nyitott idő bemutatása a gyakorlatban. 
Ragasztóanyagok felhordásának módja, szerszámai, eszközei, gépei. 
Próbaragasztás készítése. 
Vonatkozó szabványelőírások.  
Tapétázás, díszítés   
Megrendelő igényeinek felmérése, egyeztetés a megrendelővel. 
Igényeknek megfelelő tapéták csoportosítása, bemutatása a megrendelőnek. 
Tapétához illő, megfelelő díszítés kiválasztása. 
Helyszíni bejárás végzése, felület szemrevételezése. 
A tapétasávok kiosztásának menete ɭfényirány, gyújtópont meghatározásaɮ. 
Helyszíni felmérés, anyag meghatározás a gyakorlatban. 
Tapétázás segédanyagainak kiválasztása ɭmakulatúra, ragasztóɮ. 
Tapétázási munkálatok lépéseinek megtervezése a gyakorlatban. 
Megfelelő fogadófelület kialakítása. 
Tapétázás eszközeinek, szerszámainak, gépeinek bemutatása, szakszerű 
használatuk. 
Tapétázás műveleti sorrendjének gyakorlása. 
Tapétázás készítése oldalfalon, mennyezeten különféle tapétákkal. 
Tapéta díszítés készítése. 
Utómunkálatok elvégzése.     
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  10276-ǉǊ Hidegburkolási feladatok  
Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy  

Témakörök   Burkolatok kitűzése  Mérőeszközök használata. 
Szintezőeszközök használata. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
Burkolati tervek értelmezése. 
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése. 
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése. 
Beltéri padlóburkolatok kitűzése. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen. 
Terasz burkolatának kitűzése. 
Térburkolat kitűzése. 
Medence burkolat kitűzése. 
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése. 
Homlokzatburkolat kitűzése. 
Lépcsőburkolatok kitűzése.   Beltéri burkolatok készítése 
Fogadófelületek ellenőrzése ɭpadló és falfelületekɮ. 
Felületek alapozása. 
Esztrichek alkalmazása. 
Burkolás meglévő burkolatra. 
Aljzatok hibáinak javítása. 
Burkolóelemek megmunkálásaɣ  Karcolás  Csempevágás  Furatok készítése  Kivágások készítése 
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása. 
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 
Használati és üzemi víz elleni védelem. 
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes  helyiségekben. 



 

 85 
 

Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése. 
Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel. 
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése. 
Vékonyágyas padlóburkolat készítése. 
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre. 
Rugalmas hézagkitöltés készítése ɭszilikonɮ. 
Fugázás előkészítése. 
Fugaanyag keverése, bedolgozása. 
Burkolat tisztítása fugázás után. 
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben. 
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei. 
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása. 
Csatlakozási hézag kialakítása. 
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása.   Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése 
Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése. 
Fogadófelületek ellenőrzése. 
Burkolandó felületek alapozása. 
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése. 
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai. 
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. 
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 
Lábazati falak burkolása ragasztással. Falazott tégla lábazatburkolat készítése. 
Teraszok burkolása. 
Lépcsők burkolatának elkészítése. 
Erkélyek burkolatának fektetése. 
Medencék burkolása. 
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása. 
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. 
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése. 
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása.  
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 III. A duális szakképzésbe történő belépés feltételei  
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,  
Szakmai gyakorlat: gyakorlati képzést vállaló gazdálkodó szervezet nyilatkozata a 
tanuló gyakorlati képzésében való részvétel szándékáról,   
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés megszerzéséhez 
szükséges közismereti tudás korábbi, igazolt elsajátítását követően vagy - ezek részleges 
hiánya esetén - a szakképzési évfolyammal párhuzamosan szervezett közismereti 
kurzusokon való részvétel vállalása esetén.   
Egészségügyi alkalmassági követelmények: munkaegészségügyi szakorvosi 

alkalmassági igazolás alapján.  
Pályaalkalmassági követelmények: iskolai pályaalkalmassági foglalkozásokon szerzett 

megfelelőségi kompetencia igazolás  IV. A szakképzés szervezésének feltételei  Személyi feltételek  A szakmai elméleti képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel 
rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.   A duális szakmai gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 
végzettséggel és a gyakorlati képzésben való részvételre történő felkészítés sikeres 
elvégzését igazoló kompetencia igazolással rendelkező, gazdálkodó szervezet által foglalkoztatott szakember vehet részt.   Tárgyi feltételek  A szakmai gyakorlati képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 
felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza.  
A gyakorlati képzés tárgyi feltételeit elsősorban a tanuló gyakorlati képzését vállaló 
gazdálkodó szervezetnél kell rendelkezésre álljon. A hiányzó tárgyi feltételek 
rendelkezésre állhatnak oly módon is, hogy a gyakorlati képzésért felelő gazdálkodó 
szervezet más gazdálkodó szervezet bevonásával biztosítja ezen eszközök 
használatának elsajátítását biztosító szakai gyakorlatot.  
A gyakorlati képzés feltételeinek meglétét, a gazdálkodó szervezetnél a területileg 
illetékes kamara ellenőrzi, igazolja. 
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 V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra  
Duális szakiskolai képzés heti és éves szakmai óraszámai:    

évfolyam heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül heti óraszám 
szabadsávval éves óraszám 

szabadsávval 1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1242 óra/év Ögy.  160 óra  160 óra 2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1104 óra/év Összesen: 2302 óra  2506 óra   
A szabadsáv időkeretében kerülnek megszervezésre a szakmai munkakörülmények és 
munkafolyamatok megismerését a segítő, a gazdálkodó szervezeteknél zajló 
pályaorientációs foglalkozások, a hiányzó közismereti kompetenciák kurzusai és a 
kiegészítő, rásegítő szakmai gyakorlati tevékenységek   



 

1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  a duális szakképzésben évfolyamonként  Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1. évfolyam 2. évfolyam elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám 11500-12 Munkahelyi 
egészség és 
biztonság Munkahelyi egészség 

és biztonság  
1. évfolyamon, az első 
9 héten 2 óra, azt 
követően 0 óra 2     

Szabadsávban Festő, mázoló, 
tapétázó szakmai 
pályaorientáció 
1. évfolyamon az első 4 
hétben 3 óra, azt 
követően 0 óra  3    11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.  
2. évfolyamon, az 
utolsó 8 héten 2 óra, 
azt megelőzően 0 óra.    2  11497-12 

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2  
Szabadsávban Szakmai idegen nyelv   3  10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység Építőipari alapismeretek  

1. évfolyamon az első 9 
héten 1,5 óra; azt 
követően 3,5 óra 2. évfolyamon az első 8 
héten, azt követően 0 
óra 3  2  
Építőipari alapismeretek gyakorlat  1   Szabadsávban Építőipari alapismeretek gyakorlat 
1. évfolyamon, 5. héttől 
3 óra, azt megelőzően 
0 óra.   3   Falfelület festése, 
díszítése 2  2  

 5 
 



 10104-12 
Szobafestő, 
díszítő munkák Falfelület festésének, 

díszítésének gyakorlata  10  9 10103-12 
Mázolási munkák fa-, fal-, fém és 
speciális felületeken Mázolás  4  1,5  

Mázolási munkák gyakorlata    4  6 10105-12 
Tapétázási 
munkák  Tapétázási munkák 3  2  

Tapétázási munkák gyakorlata  4  8 
Összes óra         
Összes óra 35 160 35   
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2. számú táblázat  A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül Óraszám Összesen 1. évfolyam 2. évfolyam e gy ögy e gy 11500-12 Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  Munkahelyi egészség és biztonság 18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4       4 
Munkahelyek kialakítása 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 2       2 Munkaeszközök 
biztonsága 2       2 Munkakörnyezeti 
hatások 2       2 
Munkavédelmi jogi ismeretek 4       4 

Szabadsávban Festő, mázoló, tapétázó 
szakmai pályaorientáció 
1. évfolyamon az első 4 
hétben  12   12 11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.     16   16 
Munkajogi alapismeretek      4    4 
Munkaviszony létesítése      4    4 
Álláskeresés      4    4 
Munkanélküliség      4    4 11497-12 

Foglalkoztatás I.  Foglalkoztatás I.     64   64 
Nyelvtani rendszerzés 1     10   10 
Nyelvtani rendszerezés 2     10    10  
Nyelvi készségfejlesztés     24    24  
Munkavállalói szókincs     20   20 Szabadsávban Szakmai idegen nyelv    96  96 10101-12 

Építőipari közös 
tevékenység 
azonosító száma 
megnevezése Építőipari alapismeretek 108   16  124 Szakmai munka-és 

balesetvédelem 36    36 
Építési alapismeretek 72    72 
Munkajogi és 
vállalkozási ismeretek   16  16 
Építőipari alapismeretek gyakorlat  36   36 
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Építési alapismeretek  12   12 
Műszaki rajz  12   12 Épületfizika  12   12 

Szabadsávban Építőipari alapismeretek gyakorlat 
1. évfolyamon, 5. héttől   96   96 10104-12 

Szobafestő, díszítő 
munkák Falfelület festése, díszítése  108  64  172 

Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete 36  24  60 
Festési munkálatok anyag- és 
gyártásismerete 36  16  52 
Díszítőmunkák, 
színelmélet, szakrajz 18  8  26 
Szakszámítás 18  16  34 Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata  360  288 648 
Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek 
elemzése  36  24 60 
Festés készítése 
különböző felületeken, 
különböző anyagokkal  162  120 282 
Különleges festési 
technikák, díszítések  162  144 306 10103-12 

Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken  Mázolás  108  48  156 
Alapfelületek vizsgálata 22  16  38 
Mázolás technológiája, 
szakszámítása 30  8  38 
Mázolóanyagok, 
segédanyagok 26  8  34 
Mázolás anyagának, 
segédanyagának anyagismerete  30  16  46 Mázolási munkák gyakorlata   144  192 336 
Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer 
elemzése  36  32 68 
Mázolás készítése 
különböző felületeken  72  128 200 
Mázolási munkák 
díszítési műveletei  36  32 68 10105-12 

Tapétázási munkák Tapétázási munkák  108  64  172 
Tapétázás műveleti 
sorrendje, eszközei, 
szerszámai, gépei  36  16  52 
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Díszítési technológiák 9  8  17 
Szakszámítás 18  16  34 Anyagismeret 27  16  43 
Tapéták csoportosítása, 
gyártásismerete  18  8  26 Tapétázási munkák gyakorlata  144  256 400 
Felület előkészítés, 
előkezelés  27  32 59 
Ragasztóanyagok 
alkalmazása  45  32 77  Tapétázás, díszítés  72  192 264 Összesen: 450 792  368 736 2346 Összesen: 1242 160 1104 2506 

Elméleti óraszámok/aránya            30% 
Gyakorlati óraszámok/aránya         70% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat    
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    A 11500-12 azonosító számú  Munkahelyi egészség és biztonság 
megnevezésű  szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei 
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 A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 11500-12  

Munkahelyi egészség és biztonság  Munkahelyi egészség és biztonság 
M

un
ka

vé
de

lm
i alapismeretek Munkahelyek ki

al
ak

ítá
sa

 
M

un
ka

vé
gz

és
 

sz
em

él
yi

 fe
lté

te
le

i Munkaeszközök bi
zt

on
sá

ga
 Munkakörnyezeti hatások M

un
ka

vé
de

lm
i j

og
i ismeretek FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét x      
Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket  x     
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket   x    
Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket    x   
A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában  x x x x x SZAKMAI ISMERETEK 
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      
A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei x     x 
A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása x     x 
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     
A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei   x    Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a munkahelyeken      x 
A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 
Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  Helyzetfelismerés  x  x x    
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 1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  *  1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény.  1.2. Témakörök   1.2.1. Munkavédelmi alapismeretek   

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége  Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 
egészségére és testi épségére 
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei  A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 
technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 
intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)  Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
A munkavédelem fogalomrendszere, források  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai.   1.2.2. Munkahelyek kialakítása   
Munkahelyek kialakításának általános szabályai  A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények  Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések  Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás  Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 
kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás  Áruk fajtái, raktározás típusai 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés  Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei.  1.2.3. Munkavégzés személyi feltételei   
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.  1.2.4. Munkaeszközök biztonsága   Munkaeszközök halmazai  Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi  Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások  Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe-helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei  Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli 
és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 
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 Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények.  1.2.5. Munkakörnyezeti hatások   Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 
anyagok és keverékek, stressz) 
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 
munkavállalók részvételének jelentősége  1.2.6. Munkavédelmi jogi ismeretek   
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek  Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 
munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 
2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 
A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.  Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken  Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok Balesetek és foglalkozási megbetegedések  Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.  

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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  A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.    
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  A  11499-12 azonosító számú  Foglalkoztatás II. 
megnevezésű  szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei 
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 A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 11499-12 
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 FELADATOK Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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 MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x      
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 2. Foglalkoztatás II. tantárgy  2.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására.  2.2. Témakörök   2.2.1. Munkajogi alapismeretek   

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 
jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 
önkéntes munka.   2.2.2. Munkaviszony létesítése  
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.  
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 2.2.3. Álláskeresés   
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 
típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs 
levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.  2.2.4. Munkanélküliség   
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
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A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás.    
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     A 11497-12 azonosító számú  Foglalkoztatás I. megnevezésű  szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei 
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 A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 11497-12 
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 FELADATOK Idegen nyelven:         
bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) x x x x 
egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 
idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez    x SZAKMAI ISMERETEK Idegen nyelven:         
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       x 
a munkakör alapkifejezései       x SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban x x x x SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x    
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 3. Foglalkoztatás I. tantárgy   3.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 
idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.  3.2. Témakörök  3.2.1. Nyelvtani rendszerzés 1   

A tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó 
igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén 
a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 
feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 
kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 
mondatokban is képes lesz reagálni.  3.2.2. Nyelvtani rendszerezés 2   
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 
munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 
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maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 
meghallgatás során.   3.2.3. Nyelvi készségfejlesztés    /Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   
A nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 
alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív 
nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 
szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 
koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: - személyes bemutatkozás - a munka világa - napi tevékenységek, aktivitás - étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 
ismerkedik meg a nyelvtanuló.  3.2.4. Munkavállalói szókincs    /Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 
kifejezéseket sajátítja el.  .  
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     A 10101-12 azonosító számú  
Építőipari közös tevékenység  

megnevezésű  szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei  
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 A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10101-12 
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 Épületfizika FELADATOK 
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 
helyszíni méréseket végez x x  x  x 
Értelmezi a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentáció tartalmát és 
használja az építészeti 
alapfogalmakat munkája során  x  x x x 
Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre x x  x  x 
Betartja az építési technológiai 
folyamatok sorrendiségét x x  x x  
Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű tárolását és figyelemmel 
kíséri a munkájához szükséges 
anyagok folyamatos utánpótlását x x  x   
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 
anyagokat, biztosítja azok szakszerű 
felhasználását  x  x  x Gondoskodik a munkaterület 
folyamatos tisztántartásáról x x  x   
Átadja a munkát a munkáltatójának, 
levonul a munkaterületről  x x x   
Alkalmazza és értelmezi a műszaki 
ábrázolás módszereit, értelmezi az 
építőipari rajzokat     x x 
Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését, értelmezi a 
szerkezetek térbeli helyzetét  x  x x x 
Értelmezi a különböző szintű 
dokumentációk tartalmát, és a 
gyakorlatban hasznosítja azokat  x  x x x 
Betartja és betartatja a 
munkavédelmi, biztonságtechnikai, 
tűz- és környezetvédelmi 
előírásokat x  x   x 
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Betartja, betartatja a foglalkozás-
egészségügyi előírásokat x  x    
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén 
munkakörének megfelelően 
intézkedik, elsősegélyt nyújt x  x    
Használja a kivitelezési munkák 
végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket x x  x   
Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű, biztonságos mozgatását, 
használatát x x  x   
Gondoskodik a munkavédelmi 
eszközök használhatóságáról x  x x   
Elvégzi a munkaterület kockázat 
elemzését, értékelését x  x x   Munkavégzésre alkalmas 
állapotban jelenik meg a 
munkavégzés helyszínén x  x    
Betartja és betartatja a Munka 
Törvénykönyve alapelveit, területi 
és személyi hatályát   x    
Munkaszerződést köt, betartja és 
betartatja a szerződésben foglaltakat   x    
Betartja és betartatja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket   x    
Betartja és betartatja a 
munkaviszony megszüntetésére, 
megszűnésére vonatkozó 
szabályokat   x    
Alkalmazza a norma időre, norma 
rendszerre vonatkozó előírásokat  x x x   
Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x SZAKMAI ISMERETEK 
Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei x x x   x 
Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai x x  x   
A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök  x  x   
A kivitelezési munka technológia 
sorrendje és összefüggései x x  x x x Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 
Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 
Munkabiztonsági és balesetvédelmi 
előírások x  x   x 
Elsősegélynyújtás x   x   
Egyéni védőfelszerelések, 
védőruhák x   x  x 
Tűzvédelem x   x  x 
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Környezetvédelem, veszélyes 
hulladékok x x  x  x 
Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
Építőipari gépek munkavédelmi 
előírásai x     x 
Építőipari anyagok tulajdonságai és 
felhasználási területük x x  x  x 
A Munka Törvénykönyve alapvető 
szabályai   x    
A munkavállalás alapfeltételei   x    
Munkaszerződés kötés   x    
Munkaadó, munkavállaló jogai és 
kötelezettségei   x    
Tételes költségvetési kiírás 
felépítése  x x    
Vállalkozás fogalma és szerepe a 
gazdasági életben   x    
Vállalkozási formák   x    
Vállalkozás általános felépítése, és 
működtetésének feltételei   x    
Vállalkozásokról szóló jogszabályok   x    
Munkanapló vezetés  x  x   
A norma idő  x  x   SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x Kiviteli tervrajz olvasása, 
értelmezése  x  x x x 
Egyéni és kollektív munkavédelmi 
eszközök használata x x x x   
Információforrások kezelése  x x x  x 
Szakmai számolási készség  x  x x x SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Pontosság x x x x x x 
Térlátás  x  x x x 
Felelősségtudat x x x x x x TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Segítőkészség x x x   x 
Konszenzus készség  x x x  x 
Határozottság x x x x x x MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x  
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 4. Építőipari alapismeretek tantárgy   4.1. A tantárgy tanításának célja  
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 
munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 
biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások 
figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és 
egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk 
minimalizálása. 
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 
Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 
kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 
munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 
tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról.  
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 
pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci 
információkat.  4.2. Témakörök   4.2.1. Szakmai munka- és balesetvédelem   

Munkavédelmi törvény. 
Munkaegészségügyi előírások. 
Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 
Munkavédelmi eszközök és használatuk. 
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.   
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi  anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 
Foglalkozási ártalmak. 
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 
Elsősegélynyújtás. 
Teendők a baleset helyszínén. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. Heimlich-féle műfogás. Rautek-féle műfogás. 
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Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-
mérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.  4.2.2. Építési alapismeretek   
A kivitelezés fogalma. 
Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák 
sorrendisége. 
Az építési munkák csoportosítása. 
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási 
engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, 
tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési napló. 
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 
kommunikáció. 
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 
jogköre. 
Az építési folyamat előkészítő munkái. 
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 
raktárak,  szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei,  elektromos hálózat, vízhálózat,  csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak,  közlekedés  útvonalak kialakítása. 
Szállítás eszközei közúton és építési területen. 
Építési technológiák, építési módok ismertetése. 
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 
Az építőipar feladata. 
Az építőipar felosztása. 
Települési infrastruktúra. 
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 
Lakóépületek fajtái. 
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 
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 Épületszerkezetek. 
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 
Kivitelezési eszközök és szerszámok.  4.2.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek                 A magyar jogrendszer. 
Munkajogi szabályozás. 
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 
Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

Munka Törvénykönyve  
Személyes jog. 
Együttműködési kötelezettség. 
Érvénytelenségnek fajtái: 

semmisség 
megtámadhatóság 
részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. Munkahelyi szervezetek. 
Munkaviszony létesítése. 
Munkaszerződés kötése. 
A munkáltató jogai és kötelességei: 
Munkáltató jogai: 

irányítási jog munka feletti felügyelet jog 
fegyelmezési jog 
vagyoni jellegű jog 
személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességei: 
munka díjazásának kötelessége 
foglalkoztatási kötelesség 
ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogai: 
kollektív jogai 
koalíciós szabadságjogok 
részvételi jogok 
bármikor szakszervezet szervezhető munkavédelmi képviselő választható 20 fő munkavállaló fölött kötelező. 

Munkavállaló kötelezettségei: 
munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 
Rendelkezésre állás helye 
Rendelkezésre állás ideje 
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munkavégzési kötelesség 
egyéb ún. magatartási kötelesség 
titoktartási kötelesség 
a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 
oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 
Munkaügyi viták rendezésének szabályai  munkaügyi mediáció  munkaügyi bíróság 
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 
Tulajdoni forma alapján lehet: 

magán 
állami 
önkormányzati szövetkezeti 
egyéb közösségi 
illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. 
Egyéni vállalkozás: devizabelföldi fogalma 

cselekvőképesség fogalma 
foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 
egyéb feltételek tisztázása 
vállalkozás indítása 2010. január 1 után 
főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozások:  
gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés). szövetkezetek 
közhasznú társaságok 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:  ipari kereskedelmi 
mezőgazdasági 
közlekedési-, pénzintézeti 
személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetében: mikro kis-, közepes 
nagyvállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, bevétel, hitel).  
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) 
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) 
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Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás   5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy *  5.1. A tantárgy tanításának célja  
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és 
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. 
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése.  
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 
megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok 
ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek 
megfelelő használata. 
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek ismerete.  5.2. Témakörök   5.2.1. Építési alapismeretek gyakorlat  

Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 
Építési alapanyagok szakszerű használata. 
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 
Építési anyagok csoportosítása. 
Szerszámok, eszközök ismertetése. 
Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése. 
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 
ellenőrzése, lebonyolítása. 
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai.  5.2.2. Műszaki rajz    
A rajzolás alapjai. 
Vonalgyakorlatok, szabványírás. 
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A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 
Építőipari szabványok. 
A megfelelő méretarányok ismerete. 
Méretarányok átváltása. 
Szerkesztési gyakorlatok. 
Ábrázolási módok.  Vetületi ábrázolások.  Axonometrikus ábrázolások. 
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 
jelentősége a kivitelezés során. 
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 
Az építészeti rajz formai követelményei. 
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján.  5.2.3. Épületfizika gyakorlat   
Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása. Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 
Hőterhelési korlátok. 
Páraterhelés. 
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 
Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 
Elektromos szakipar alapjai. 
Hidrotechnikai tulajdonságok. 
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 
bemutatása. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. Szigetelési hibák korrigálása. 
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 
Szigetelések anyagjelölése a terveken. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Épületeket érő hő és hanghatások. 
Hőtechnikai ismeretek.  Hővezetés.  Hősugárzás.  Hőáramlás.  Hőátbocsátási tényező. 
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  Hőtágulás.  Tűzállóság. 
Hőtechnikai jellemzők. Akusztikai alapfogalmak. 
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon. 
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
betartása.    
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    A 10104-12 azonosító számú  
Szobafestő, díszítő munkák 

megnevezésű  szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei  
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 A 10104-12 azonosító számú, Szobafestő, díszítő munkák megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10104-12 

Szobafestő, díszítő munkák Falfelület festése, díszítése  Falfelület festésének, 
díszítésének gyakorlata  
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k  FELADATOK 
Felületvizsgálatot, feltárást 
végez, kül- és beltérben x x   x   
Meglévő bevonat 
rétegrendjének felépítését 
vizsgálja, kül- és beltérben, az 
eredményeket írásos 
feljegyzésben dokumentálja x x   x   
Szakmai javaslatot ad a 
felújítandó felület 
minősítéséről x    x   
Anyagmennyiséget számol 
tervrajzról és helyszínen    x  x  
Vizsgálatok eredménye 
függvényében a felületet 
előkezeli x     x  Felvonul a munkaterületre a 
szükséges gépekkel, 
szerszámokkal, eszközökkel      x  
Nem festendő felületeket 
megóv (takarást, maszkolást 
végez)      x x 
Alapvakolat felületét javítja kül- és beltérben x x    x  
Sarok, nyílászárók káváinak, 
sarokkiképzéseinek 
kialakítását javítja (élvédő) x     x  
Különböző glettanyaggal 
simítja a felületet kül- és 
beltérben x x    x  
Építőelemek, burkolóelemek 
illesztését szakszerűen javítja x     x  
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Kézi, gépi csiszolással 
finomítja a felületet x     x  
Választott technikának 
megfelelő alapozást 
(impregnálást) végez x x    x  
Mészfestést készít új vagy régi felületre kül- és beltérben, 
fehér és színes kivitelbe x x    x  
Homlokzat színezését 
megtervezi, elkészíti 
különböző vékonyvakolattal, 
szilikát festékkel x     x x 
Fröcskölést, durva 
színfröcskölést készít x      x 
Határoló, díszítő vonalozást, 
sablonálást készít x      x Mintanyomó hengerezést 
készít x      x 
Egyszerű díszítőelemeket helyez fel kül- és beltérben x      x 
Egyszerű faerezet utánzatot fest x  x    x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat x      x 
Elvégzi a szükséges 
utómunkálatokat (szerszám-, 
eszköztakarítás, munkaterület 
takarítása, anyagtárolás, 
hulladékkezelés) x     x  
Munkaterületet átad x     x  SZAKMAI ISMERETEK 
Falfelületek vizsgálata x x   x   Felvonul a munkaterületre      x  
Falfelületek előkészítése x x    x  
Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei x     x  
Munkabiztonsági és 
balesetvédelmi előírások    x    
Anyagszükségletet számítás 
(szakszámítás) x x x   x x 
Színezőanyagok x  x   x  
A munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályok x     x  
Kéziszerszámos, gépi 
felületcsiszolás x     x  
Az anyagszállítás és tárolás 
általános ismerete x     x  Alapfelületek anyagai x x    x  
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Alapfelületek fajtái x x    x  
Falfelületek kiegyenlítése 
csiszolással, gletteléssel x x    x  
Alapozás (impregnálás) x x    x  
Meszes glett, mészfestés x x    x  
Hengerezés x      x 
Díszítő sorminta, sablon x  x    x 
Színezőanyagok x  x    x 
Diszperziós glettek, műgyanta 
kötőanyagú festékek x      x 
Struktúra képzés x  x   x x 
Vékonyvakolat bevonatrendszerek x     x x 
Díszítő elemek x  x    x SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Létra használata x     x x 
Anyagokat, szerszámokat 
szakszerűen használ x     x x 
Kéziszerszámok használata x     x x 
Festőipari gépek használata x     x x 
Egyéni és kollektív 
munkavédelmi eszközök 
használata x x   x x x SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Kézügyesség   x   x x 
Pontosság x x x x x x x 
Állóképesség      x x TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kompromisszumkészség      x x 
Konfliktusmegoldó készség      x x 
Kapcsolatfenntartó készség      x x MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Áttekintő képesség x x x x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság   x   x x         
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 6. Falfelület festése, díszítése tantárgy    6.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló legyen képes a lakó- és középületek falfelületeinek a megrendelő által 
igényelt bevonatrendszerrel történő kialakítására a felületvédelmi és higiéniai 
előírások betartásával. Ismerje a színhasználat nyújtotta téralakítási lehetőségeket, 
valamint a különféle díszítési technikákat és eljárásokat.   6.2. Témakörök   6.2.1. Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete   

A falfestés során használatos szerszámok, műszerek és gépek működése, azok 
szakszerű használata. Alapfelület fajtái, vizsgálatuk ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 
mechanikus, laboratóriumi). Felületdiagnosztikának, megfelelő felület előkezelés (szükség esetén). 
Felületdiagnosztikának megfelelő felület előkészítés lépései, minőségi 
követelményei. 
Felület impregnálásának lépései, szabályai, fontossága. Felületerősítő segédanyagok, hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok. Felületpótló, felületkiegyenlítő anyagok fajtái és alkalmazási területük. Kül- és beltéri alapvakolatok felületének, javításának anyagai. 
Élvédők típusai, alkalmazási területük. 
Felhasznált festékek alapanyagának meghatározása, fajtái. Festés kivitelezésének sorrendje, lépései. 
Különböző kötőanyagú és struktúrájú festékek ismerete. 
Homlokzatfestésének lépései, különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel. 
Vékony díszítővakolatok felület előkészítése, felhordásának technológiája. Pigmentek fajtái, alkalmazási területe, szakszerű használatuk ismerete. 
Komplett bevonatrendszerek kialakítása, minőségi követelményei.  6.2.2. Festési munkálatok anyag- és gyártásismerete   
Anyagok fizikai, kémiai tulajdonságai. 

– hőmérséklet, belső hőmérséklet, halmazállapot, párolgás. 
– színek keletkezése, jelentése, hatásai. 
– alakváltozás, térfogat, felületi minőség. 
– egyéb fizikai tulajdonságok. 
– kémiai reakciók. 
– oldatok. 
– keverékek. 
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– szerves, szervetlen vegyületek. 
Kötőanyagok csoportosítása: 

– szerves-szervetlen. 
– mesterséges-természetes. 
– előállításuk alapján. 
– összetételük alapján. 

Felület előkezelő, előkészítő anyagok: 
– felületi hibák. 
– felületi hibák okai. 
– felületi hibák megszüntetésének lehetőségei, módszerei. 
– megfelelő hordozóréteg kialakításának lépései. 

Felület hibáinak javítására szolgáló anyagok (masszák, glettek, gipszek): 
– gipsz alapanyag tulajdonságai. 
– cement alapanyag tulajdonságai. 
– műgyanta kötőanyaggal módosított, javított anyagok. 

Pigmentek, színezőanyagok, töltőanyagok csoportosítása: 
– mesterséges-természetes. 
– szerves-szervetlen. 
– pigmentek jellemző tulajdonságai. 
– töltőanyagokra vonatkozó szabványok. 

Festékek gyártási ismerete: 
– csoportosításuk előállításuk alapján. 
– csoportosításuk felhasználásuk alapján. 
– csoportosításuk tulajdonságaik alapján. 

Töltő, adalékanyagok, hozzátét anyagok ismeret. 
Festékek tulajdonságai  
Kész bevonatrendszerek rétegrendjének kapcsolatai.  6.2.3. Díszítőmunkák, színelmélet, szakrajz   
Rajzok, tervek, tervrajzok, tervdokumentáció. 
Tervezés, méretarány, lépték, fogalma. 
Színelmélet (téralakító, pszichológiai, lélektani hatások). 
Színdinamika, színek tudatos tervezésének ismerete. 
Színharmónia, szín-diszharmonia ismerete, alkalmazása. 
Modern díszítési technikák alkalmazásának ismerete. 
Egyszerű és különleges díszítőmunkák technikáinak ismerete: 
Egyszerű színfröcskölés- durvafröcskölés 
Márvány hatású effekt festés- márványutánzat festése (olajmárvány) 
Egyszerű határoló vonalazás- plasztikus vonalazás 
Strukturált festék- masszamunka készítés 
Modern díszítőanyagok használatának ismerete Sablonok készítésének ismerete: 
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– tervezés.  
– szerkesztés. 
– kivágás, kiszabás. 
– jelölőpontok. 
– többszínű sablonok. 
– sorminták. 
– sarokminták. 
– önálló dekorációs sablonok. 

Többszínű mintanyomó hengerezés készítésének ismerete. 
Egyszerű díszítőelemek kül- és beltéri felhelyezésének ismerete: 

– kijelölés, kiszerkesztés. 
– díszítő elemek szabása egyenes fonalban, és szögben. 
– egyszerű gipsz díszítőelemek mintalevétele, öntése, felhelyezésének ismerete. 

Polisztirol díszítőelemek szabása, ragasztása, javítása, festése. 
Egyszerű faerezet utánzat festésének ismerete. 
Homlokzat színezésének megtervezése.  6.2.4. Szakszámítás   
Mértékegységek, átváltások. 
Tervrajzok fajtái, rajzolvasás. 
Felmérés szabályai, iránymutatói. 
Felmérés hibalehetőségei. 
Felmérés különbsége tervrajzról, és helyszínen. 
Szükséges anyagnormák ismerete. 
Szükséges időnormák ismerete, időterv készítésének szabályai, adatai, szorzói 
(vonalas terv készítése). 
Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek időnormái. Munkaerő felmérésének lépései. 
Anyagmennyiség számításának ismerete tervdokumentáció alapján. Anyagszámítás tervrajzról. 
Felmérés helyszínen. 
Árajánlat, költségvetés, készítése.  7. Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata tantárgy   7.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a falfelületek festése és díszítése során alkalmazott anyagok, 
eszközök és szerszámok balesetmentes, szakszerű használatát. Az elméletben 
tanult tananyagok begyakorlása képesség, készség, jártasság szinten.   
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 7.2.Témakörök   7.2.1. Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése    
Felületvizsgálat gyakorlata.  
Felületvizsgálat szemrevételezéssel: 

– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. Mechanikus úton: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálat: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése (szakmai vélemény).  7.2.2. Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal    
Szakmai vélemény alapján a bevonatrendszer eltávolítása, vagy előkezelése, 
vagy előkészítése. 
Anyagszámítás készítése tervrajzról, helyszíni felmérés alapján. 
Kivitelezés lépéseinek megtervezése. 
Falfelületek kiegyenlítése: 

– meszes glett. 
– gipsz kötőanyagú vékonyvakoló glettel. 
– gipsz alapú vastag glettanyaggal. 
– glettanyaggal. 
– vékony glettanyagal. 

Alapozás (impregnálás). 
Fogadóképes felület kialakítása, megerősítése. 
Tapadást biztosító felület kialakítása. 
Kijelölés, határoló vonalak kicsapása. Mészfestés. 
 45 

 



 

Színes mészfestés. 
Diszperzióval erősített glettek, műgyanta kötőanyagú festék. 
Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája. 
Homlokzatok előkészítése, előkezelése, festése. 
Színezőanyagok alkalmazása. 
Strukturált felületek kialakítása különbözőtechnikákkal. 
Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése. 
Speciális bevonatok készítése. Munka- és balesetvédelmi ismeretek. 
Anyagtárolás és szállítás.  7.2.3. Különleges festési technikák, díszítések   
Megfelelő alapfelület előkészítése, előkezelése díszítéshez. 
Díszítés megtervezése. 
Díszítés technikájának megválasztása. 
Díszítés színeinek megtervezése. 
Díszítendő felületek kimérése, kijelölése, kicsapása. 
Díszítőelemek (polisztirol, gipszlécek, falécek, rozetták) felhelyezése. 
Díszítőanyag előkészítés, próbafestés. 
Díszítő hengerezés technológiája. 
Vonalazás, színelválasztás technológiája. 
Színfröcskölés technológiája. 
Tamponálás technológiája. 
Fallazúrozás technológiája. 
Strukturált felületek kialakítása: 

– különböző strukturált festékek felhordásának szerszámai, technikái, anyagai. 
– különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása, szerszámai, anyagai. 
– különböző masszamunkák kialakításának szerszámai, technikái, anyagai 
– strukturált felületek. 

Díszítő sorminta, sablon alkalmazása. 
Modern díszítések bemutatása. 
Különleges díszítési munkák bemutatása.    
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    A 10103-12 azonosító számú  Mázolási munkák fa-, fal-, fém  és speciális felületeken 
megnevezésű szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei  
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 A 10103-12 azonosító számú, Mázolási munkák fa-, fal-, fém- és speciális felületeken 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 10103-12 

Mázolási munkák fa-, fal-, fém és 
speciális felületeken Mázolás  Mázolási munkák gyakorlata  Alapfelületek vizsgálata M
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 FELADATOK  
Felületvizsgálatot, feltárást, 
felületdiagnosztikát végez kül- és 
beltérben x   x x   
Meglévő bevonat rétegrendjének 
felépítését vizsgálja az eredményeket 
írásos feljegyzésben dokumentálja x   x x   
Szakmai javaslatot ad felújítandó felület minősítéséről x   x x   Felvonul a munkaterületre a 
szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel  x    x x 
Nem festendő felületek megóvása 
(takarással, maszkolással, 
ragasztással, leszereléssel)      x x 
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli kül- és beltérben   x x  x  
Megállapítja a megfelelő technika, 
anyag használatát  x x x  x  
Az előkészítés anyagszükségletét 
felméri rajzról és helyszínen  x    x  
Építőelemek, burkolóelemek 
illesztését szakszerűen javítja  x x x  x  
Választott technikának megfelelő 
alapozást (impregnálást, beeresztést) 
végez  x x x  x  
Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet   x x  x x 
Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet  x    x x 
Anyagfelhasználásnál figyelembe veszi a környezetszennyező 
tényezőket  x x x  x x 
Szükség szerint utójavítást végez  x    x x 
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Színezés esetén beállítja a szükség 
színárnyalatot, konzisztenciát, 
próbafestést végez  x x x  x x 
Közbenső réteget hord fel  x    x  
Szükség szerint finomjavítást végez  x    x x 
Fedőréteget hord fel  x    x x 
Különféle anyagokkal, mázol kül- és 
belterületen egyaránt   x    x  
Technológiának megfelelő díszítést 
végez  x    x x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat  x  x  x  
Elvégzi a szükséges utómunkálatokat 
(szerszám-, eszköztakarítás, 
munkaterület takarítása, 
anyagtárolás, hulladékkezelés)  x    x x 
Elvégzi a befejező munkálatokat, 
munkaterületet átad  x    x x SZAKMAI ISMERETEK  
Munka megkezdésének és végzésének 
feltételei  x    x x 
Munka és környezetvédelmi előírások  x x x  x x 
Anyagszükséglet  x      x 
Felületek vizsgálata x   x x   x 
Felületek előkészítése, előkezelése  x    x x 
Felületpótló, kiegyenlítő anyagok  x x x  x x 
Közbensőbevonatok típusai, 
felhasználásuk  x x x  x x 
Fedőbevonatok típusai, 
felhasználásuk  x x   x x 
Az anyagszállítás és tárolás általános 
szabályai  x  x  x  Alapfelületek anyagai x   x x   x 
Alapfelületek fajtái x   x x   x 
Felülettisztítás eszközei és módjai  x x x  x x 
Bevonati, mázoló anyagok 
csoportosítása  x x x  x  
Speciális bevonatok anyagai  x x x  x x 
Mázolási technológiák  x    x  
Felületalakító, tapadásjavító anyagok  x x x  x  
Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás  x x x  x x SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
Létra használata  x    x x 
Gépek, kéziszerszámok használata  x    x x 
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg 
megértése  x    x x 
Építészeti tervrajz olvasása, 
értelmezése  x    x  
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 SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Kézügyesség      x x 
Szervezőkészség      x x TÁRSAS KOMPETENCIÁK  Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x 
Kompromisszumkészség x x x x x x x MÓDSZER KOMPETENCIÁK  
Áttekintő képesség x x x x x x x 
Rendszerező képesség x x x x x x x    
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 8. Mázolás tantárgy    8.1. A tantárgy tanításának célja 
A mázolás céljának, szerepének megismerése. 
A szerkezeti elemek védő, díszítő, védő-díszítő és jelölő bevonatrendszerekkel 
történő ellátásának elméleti elsajátítása, a különböző bevonatrendszerek esztétikai, 
higiéniai, védelemi funkcióinak megismerése. 
A mázoló munkák anyagainak előállítása (bekeverése), valamint a mázolási 
technológiák folyamatának elsajátítása. 
A mázolómunkák anyagainak, segédanyagainak, szerszámainak, eszközeinek és 
gépeinek, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek a megismerése.  8.2. Témakörök   8.2.1. Alapfelületek vizsgálata  

Felületvizsgálat szemrevételezéssel: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. Mechanikus úton: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálat: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról. 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése (szakmai vélemény).  8.2.2. Mázolás technológiája, szakszámítása   
Mázolás fogalma és célja. 
Kivitelezés lépéseinek megtervezése. 
Felület előkezelése, előkészítése, anyagainak, szerszámainak ismerete. 
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Fémfelületek tisztasági fokozatai, szennyeződések (oxidációk, zsírok) 
eltávolításának módjai. 
Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek, segédüzemeinek ismerete. 
Felület megmunkálás, felületalakítás kézi és gépi eszközeinek ismerete 
(csiszolóanyagok csoportosítása). 
Egyenetlenségek javítása, javítóanyagok (tapasztok) csoportosításának ismerete. 
Mázolóanyag felhordásának módjai - ecsetelés, hengerelés, szórás 
(elektrosztatikus), mártás (elektroforetikus). 
Anyagtárolás és szállítás. 
Közbenső réteg felhordása és, szerepe a bevonatrendszerben.  
Fedőréteg felhordása és szerepe a bevonatrendszerben.  
Magas minőségű mázolás készítésének technológiái (különleges mázolás). 
Mázolás díszítésének anyagai, módjai és technológiái. 
Felmérés tervrajzról, és helyszínen 
Mázolás anyag- és időnorma ismerete, szakszámítása. Munka- és balesetvédelmi előírások ismerete.  8.2.3. Mázolóanyagok, segédanyagok   
Olajok, kencék, lakkok, zománcok anyagai. 
Felülettisztító anyagok. 
Felület előkezelő anyagok: 

– szigetelő anyagok. 
– fehérítő anyagok. 
– felületroncsoló anyagok. 
– preventív anyagok (gombaölő, kártevők elleni anyagok). 
– konzerváló anyagok. 
– beeresztő anyagok. 
– korróziógátló anyagok. 
– légmentesítő, tűzvédelmi bevonatok anyagai. 

Felület előkészítő anyagok: 
– impregnáló anyagok. 
– tapadást javító anyagok. 
– felületsimító anyagok, mélyedéstapaszok, kittek. 

Mázolóanyagok pigmentjeinek csoportosítása. 
Speciális mázolás anyagai, velük szemben támasztott követelmények (korrózió 
gátló, tűz gátló bevonatok, sav-lúgálló bevonatok, higiéniai bevonatok). 
Mázolóanyagok csoportosítása kötőanyaguk, oldószerük, tulajdonságaik 
alapján. 
Oldószerek csoportosítása. 
Oldószerek típusai. 
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Hígító anyagok. 
Adalék, hozzátét anyagok: 

– viszkóz anyagok. 
– tixotrópiát elősegítő anyagok. 
– hőállóság segítő anyagok. 
– fényállóságot segítő anyagok. 
– terülést segítő anyagok. 
– száradást gyorsító anyagok. 

Alapozó réteg szerepe a bevonatrendszerben. 
Mázolóanyag viszkozitása, konzisztenciája, tixotropiája, fedőképessége, 
kialakított filmréteg vastagsága és tulajdonsága.  8.2.4. Mázolás anyagának, segédanyagának anyagismerete    
Mázolóanyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak ismerete. Alapfelületek fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározása. 
Felújítandó felület vizsgálata műszerekkel, mechanikusan. 
Alapfelületek korróziójának meghatározása, felmérése, írásos rögzítése. 
Alapfelület porózusságának, nedvszívó–tapadó képességének vizsgálata, 
írásos rögzítése. 
Alapfelület tisztítás segédanyagainak, eszközeinek ismerete. 
Alapfelület tisztasági fokozatai. 
Különböző bevonatrendszerek vizsgálati módja (fogadóképes vagy 
eltávolítandó). 
Mázolóanyagok összetétele, nyersanyaga. 
Mázolóanyagokkal szemben támasztott követelmények ismerete. 
Kész bevonatrendszerrel szemben támasztott követelmények ismerete. 
Csiszolóanyagok felépítése, összetétele, gyártástechnológiájának ismerete. 
Felület passziváló, átalakító, közömbösítő, zsírtalanító anyagok ismerete. 
Maró és festékeltávolító anyagok ismerete, használatának szabályai. 
Fehérítő, halványító anyagok ismerete. 
Preventív anyagok (gombaölő, favédőszerek, korrózió gátlók, lángmentesítő, 
speciális anyagok) ismerete. 
Kittek és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik. 
Pórustöltő, pórustömítő anyagok ismerete. 
Tapadásjavító, kellősítő anyagok ismerete, használata. 
Adalékanyagok (habzásgátló, száradásgyorsítók, anti-szilikonok, mattitó szerek) ismerete. 
Filmképzők és kötőanyagok csoportosítása, ismerete. 
Pigmentek csoportosítása, összetétele, gyártásismerete. 
Töltőanyagok fajtái, tulajdonságainak ismerete. 
Oldó- és hígítószerek fajtái, tulajdonságainak ismerete. 
Mázolóanyagok csoportosítása, tulajdonságai (egy-, többkomponensű 
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 anyagok). 
Kittek és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik. 
Gyanták, műgyanták csoportosítása, gyártástechnológiájának ismerete. 
Olajok, kencék, viaszok, fogalma, csoportosítása. 
Lakkok fajtái, csoportosításuk. 
Pácok, lazúrok, viaszok csoportosítása. 
Zománcok csoportosítása, tulajdonságaik, összetételük alapján. 
Polírozó, fényesítő szerek ismerete.   9. Mázolási munkák gyakorlata tantárgy    9.1. A tantárgy tanításának célja 

A mázolási munkák megismertetése, szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 
bemutatása, szakszerű alkalmazásuk gyakorlása. Mázolás díszítéseinek 
elsajátítása, különleges, magas minőségű mázolás készítése.  9.2. Témakörök és elemeik  9.2.1. Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer elemzése   

Felületvizsgálat a gyakorlatban. 
Felületvizsgálat szemrevételezéssel: 

– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl.korhadás, korrózió okai). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. Mechanikus úton: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. korhadás, korrózió okai). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálat: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról. 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése (szakmai vélemény).  
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 9.2.2. Mázolás készítése különböző felületeken   
Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek bemutatása. 
Mázolóanyagok csoportosítása, raktározásának előírásai. 
Felhasznált alapanyagok fajtái csoportosításuk, raktározásuk. 
Felület előkészítés, előkezelés gyakorlata. 
Vizsgálatok függvényében a régi bevonat eltávolítása, mechanikai, kémiai, úton 
(csiszolás, égetés, maratás, gépek). 
Csiszolóanyagok, csiszológépek használata. 
Javítóanyagok (kittek, tapaszok) használata (1K, 2K). 
Mázolóanyagok konzisztenciájának, bedolgozhatóságának beállítása, 
hígítószerek használata. 
Alapfelület függvényében alapozás, impregnálás, beeresztés készítése. 
Mázolóanyagok színezésének gyakorlata, színkeverési ismeretek (összeadó, 
kivonó). 
Mázolás készítésének gyakorolása, ecseteléssel, szórással. 
Festékszórás, fényezés berendezései, használatuk a gyakorlatban. 
Speciális felületek mázolása (műanyag, üveg, alumínium, réz). 
Pácolás készítése. 
Lazúrozás készítése. 
Lakkozás készítése. 
Különleges kivitelű mázolás készítése (becsiszolt, lakkcsiszolt mázolás). 
Szakszámítási gyakorlatok. 
Utómunkálatok elvégzése. 
Vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése.  9.2.3. Mázolási munkák díszítési műveletei.   
Megrendelő igényeinek meghatározása, egyeztetés a megrendelővel. 
Különböző felülettisztító anyagok használata. Felületfehérítő, halványító szerek. 
Díszítés anyagainak elkészítése a gyakorlatba. Különböző pácok anyagainak elkészítése: 

– szeszes pác. 
– oldószeres pác. 
– vizes bázisú pác. 

Pácolás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái. 
Pácolás készítése. 
Különböző lazúrok anyagainak előkészítése. 

– oldószeres lazúrok. 
– vizes bázisú (akril) lazúrok. 

Lazúrozás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái. Különböző lakkok anyagainak előkészítése. 
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– oldószeres lakkok. 
– vizes bázisú (akril) lakkok. Fafelületek olajozása, viaszolása. 

Lakkozás készítése. 
Festékszórással készített díszítések: 

– sablonálás. 
– kiragasztás. 

Fényezés, lakkozás készítése szórópisztollyal. 
Polírozás. 
Márványutánzat készítése különböző kivitelben. 
Faerezet utánzat festése különböző kivitelben. 
Antikozás készítése különböző technikákkal, anyagokkal. 
Konzerválás, öregbítés, frissítés, élénkítési technikái.    
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     A 10105-12 azonosító számú  Tapétázási munkák 
megnevezésű szakmai követelménymodul  tantárgyai, témakörei  
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 A 10105-12 azonosító számú, Tapétázási munkák megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 10105-12 

Tapétázási munkák Tapétázási munkák Tapétázási munkák gyakorlata 
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 FELADATOK 
Felületvizsgálatot, feltárást, 
felületdiagnosztikát végez x   x  x   
Meglévő bevonat 
rétegrendjének felépítését 
vizsgálja x   x  x   
Az eredményeket írásos 
feljegyzésben dokumentálja x   x  x   
Szakmai javaslatot ad 
felújítandó felület 
minősítéséről x   x  x   
Anyagszükségletek 
meghatározása tervrajzról, 
és helyszínen   x  x   x 
Vizsgálatok eredménye 
függvényében a felületet 
előkezeli x   x x x   
Megállapítja a megfelelő 
technika, anyag használatát x   x x x   
Építőelemek, burkolóelemek 
illesztését szakszerűen 
javítja x   x x x   
Választott technikának 
megfelelő alapozást 
(impregnálást) végez x   x x x   
Alapvakolat felületét javítja x    x x   
Szükség szerint sarkok, 
nyílászárók káváinak éleit 
erősíti, élvédővel x    x x   
Különböző glettanyaggal 
simítja a felületet x    x x   
Alapfelületet erősítősávval 
erősíti x    x x   
Kézi, gépi csiszolással 
finomítja a felületet x     x   
Elvégzi a tapétázás 
előkészítő munkálatait x    x x   
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Makulatúráz x    x   x 
Ragasztót kever, előkészít, 
próbaragasztás végez x   x x   x 
Tapétát méretre vág x    x   x 
Tapétát ragaszt x    x  x x 
Lesimítja a tapétát x      x x 
Szükség szerin utómunkát 
végez x       x 
Díszítést végez  x   x   x 
Befejező munkálatokat 
elvégz x x     x x 
Tapéta felújítást (tisztítás), 
végez x x  x x  x x 
Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, tűz- és 
környezetvédelmi 
előírásokat x   x    x SZAKMAI ISMERETEK 
Munka megkezdés, végzés, 
befejezés feltételei x       x 
Munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások x       x 
Felületek fajtái, előkészítése x x  x x x x x 
Szervetlen és szerves 
kötőanyagok x   x   x  
Tapéták típusai, 
tulajdonságai x x  x  x x x 
Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai x       x 
Adalékanyagok, 
segédanyagok x x  x x x x x 
Tapétázás díszítőelemei x x      x 
Vonatkozó környezet-, 
egészségvédelmi előírások 
szabályok x       x SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Létra használata x       x 
Kéziszerszámok, 
segédeszközök használata x       x 
Festőipari, tapétázási gépek használata x       x SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Kézügyesség        x 
Pontosság x  x   x  x 
Állóképesség        x TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kompromisszumkészség x x x x x x x x 
Konfliktusmegoldó készség x x x x x x x x 
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Kapcsolatfenntartó készség x x x x x x x x MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Áttekintő képesség x x x x x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság  x      x    
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 10. Tapétázási munkák tantárgy   10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a tapétázás célját, a különböző anyagú felületek esztétikai és 
felületvédelmi célból történő bevonását. Ismerje meg, hogy a speciális tapéták 
alkalmazásával hőszigetelő, ütésálló, erősítő, mosható, dörzsölhető felületeket 
hozhatunk létre. A tantárgy célja a tapétázási műveletek megismertetése, díszítések 
bemutatása.  10.2. Témakörök és elemeik  10.2.1. Tapétázás műveleti sorrendje, eszközei, szerszámai, gépei   Alapfelületek fajtái, vizsgálatuk ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi). 
Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és alkalmazási területei. 
Élvédők típusai, alkalmazási feltételei. 
A tapétázási munkák során használatos szerszámok, műszerek és gépek 
működése, azok szakszerű használata. Felület előkezelés, előkészítés. 
Anyagszámítás tervrajzból, és helyszínen. 
Felhasznált alapanyagok fajtái. 
Munka és balesetvédelmi ismeretek. 
Kivitelezés lépései. 
Vizsgálatok eredményétől függően a felület semlegesítése, szilárdítása, 
fogadóképes felület kialakításának lépései. 
Felület hiányosságainak pótlásának módjai. 
Felületerősítés módjai. Tapétázás előkészítő munkálatainak ismertetése. 
Tapéták csoportosítása korok, stílusok, anyaguk, mintázatuk, fajtájuk, súlyuk szerint. 
Tapétákon alkalmazott piktogramok ismertetése. 
Tapétázás műveleti sorrendjének ismertetése a tapéta anyagától függően. 
Tapétázás anyagainak, segédanyagainak ismertetése (felületerősítők, ragasztók, 
adalékanyagok, segédszerkezetek). 
Tapétázási munkák díszítésének anyagai, lehetőségei. 
Tapéta felújítás, javítás, tisztítás műveletei.  10.2.2. Díszítési technológiák   
Díszítő anyagok ismertetése: 

– bordűrök. 
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– zsinórok. 
– paszományok. 
– polisztirol kiegészítők. 

Díszítő anyagok csoportosítása: 
– anyaguk szerint. 
– elhelyezésük szerint. 
– technológiájuk alapján. 

Díszítések műveleti sorrendje: 
– tapéta felhelyezése előtt. 
– tapéta felhelyezése után. 

Tapéta stílusának megfelelő díszítések alkalmazása. 
Kiegészítők, amelyekkel az összhatás fokozható.  10.2.3. Szakszámítás   
Tapétázandó felület nagyságának meghatározása tervrajzról: 

– felmérés szabályai. 
– vágási, szabási hulladék ráhagyása. 
– kávák méretének megállapítása. 
– 1nm-nél kisebb felületek. 
– mennyezetek tapétázásának szabályai, fényirány meghatározás. 
– ráhagyások, kiszerelési egység szerinti anyag meghatározás. 

Felület előkészítés, előkezeléshez szükséges anyagok kiszámítása. 
– alapfelület fajtája, vizsgálata, felületi hiányosságok megállapítása 

szemrevételezéssel. 
– szükséges előkezelés anyagai (penészedés, étvérzés, nem szívóképes felület). 
– porustömítő alapozás anyagának kiszámítása. 
– felület erősítők anyagának meghatározása. 
– glettelés anyagának meghatározása (műgyanta alapú glettel). 
– impregnálás, előenyvezés anyagának meghatározása. 

Szükséges segédanyagok meghatározása: 
– tapéta fajtájának megfelelő makulatúra kiszámítása (folyékony, 

alátét tapéta, sáv makulatúra). 
– tapétának megfelelő ragasztóanyag meghatározása. 

Tapétázási munkák időnormájának ismertetése: 
– mennyezeten. 
– oldalfalon. 
– lépcsőházban. 
– nehezen hozzáférhető helyeken. 

Tapétázási munkák anyagnormáinak ismerete: 
– tapétának megfelelő előkezelésnél. 
– tapétának megfelelő előkészítésnél. 
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– különböző tapétatípusoknál. 
– díszítések meghatározása.  10.2.4. Anyagismeret   

Felület előkészítés, előkezelés anyagai és használatuk: 
– felületi hibák fajtái, okai (salétromos só kivirágzás, kátrányos átvérzés, 

nikotin elszíneződések, nem szívóképes felület, vizesedés, beázás). 
– felületi hibák előkezelésének anyagai, vonatkozó előírások. 
– felület előkészítés anyagai, vonatkozó szabványelőírások. 
– pórustömítés, impregnálás anyagai. 
– felületi egyenetlenségek javításának anyagai, vonatkozó előírások. 

Tapéták alapanyagának összetétele, vizsgálata: 
– tapéták csoportosítása összetételük alapján (egyszerű, duplex, 

hordozóréteggel ellátott). 
– tapéták csoportosítása alapanyaguk szerint. 
– vonatkozó szabványelőírások (szakadás, tépés, rugalmasság, 

nedvességfelvevő képesség, alak-mérettartás, dörzsölhetőség, 
moshatóság, színtartás, mintanyomás). 

Ragasztóanyagok alapanyagának ismerete: 
– gyártástechnológiájuk. 
–  adhézió – kohézió ismerete. 

Ragasztóanyagok vizsgálata, vonatkozó szabványelőírások (fazékidő, kezdeti 
tapadóerő, hőingadozás tűrése, maradéktalanul eltávolítható). 
Ragasztóanyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Segédanyagok fajtáji, tulajdonságaik (tapétaleoldók).  10.2.5. Tapéták csoportosítása, gyártásismerete   
Tapéták gyártástechnológiája során alkalmazott anyagok bemutatása. 
Tapéták gyártásának bemutatása. 
Tapéták színezésénél, mintázásánál alkalmazott anyagok, technológiák. 
Tapéták csoportosítása előállításuk alapján. 
Tapéták csoportosítása anyaguk szerint. 
Tapéták csoportosítása fajtájuk szerint. 
Tapéták csoportosítása súlyuk szerit. 
Tapéták csoportosítása típusuk szerint (egyrétegű, duplex, kasítozott, 
hordozóréteggel ellátott). 
Tapéták csoportosítása mintájuk alapján. 
Tapéták csoportosítása felhasználásuk alapján. 
Struktúra tapéták gyártásának menete. 
Vonatkozó szabványelőírások (mérettartás, tekercsnagyság, színazonosság, 
tisztíthatóság, fényállóság). 
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   11. .Tapétázási munkák gyakorlata tantárgy    11.1. A tantárgy tanításának célja 
Tapétázási munkák előkészítési műveleteinek, anyagainak, szerszámainak 
megismertetése. A tapétázási munkák technológiai folyamatának gyakorlati 
elsajátítása, a befejező műveletek gyakorlása, díszítő munkálatok elvégzése. A 
tanuló legyen képes önállóan tapétázási műveletek elvégzésére.  11.2. Témakörök és elemeik  11.2.1. Felület előkészítés, előkezelés   

Felületvizsgálat gyakorlata (mechanikus, műszeres, Ph.-tartalom, 
nedvességmérés). 
Felület előkészítés, előkezelés szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 
bemutatása. 
Vizsgálat függvényében a felület előkészítésének, előkezelésének anyagainak 
bemutatása. 
Felületerősítő anyagok (szövetek, hálók, szalagok, élvédők) bemutatása. 
Felület egyenetlenségeinek javításának technológiája. 
Impregnálás, alapfelület szilárdítás anyagai, technológiája. 
Pórustömítő alapozó használata. 
Felület kellősítése, tapadásjavító anyagok felhordásának módja.  11.2.2. Ragasztóanyagok alkalmazása   
Adhézió- kohézió a gyakorlatban. 
Tapéta anyagának megfelelő ragasztóanyagok csoportjai, felhasználási területük a gyakorlatban. 
Megfelelő ragasztóanyag meghatározásának lépései. 
Ragasztóanyag bekeverésének bemutatása a gyakorlatban. 
Pihentetési idő, fazékidő bemutatása a gyakorlatban. 
Kezdeti tapadóerő bemutatása a gyakorlatban. 
Kiszellőztetési idő bemutatása a gyakorlatban. Nyitott idő bemutatása a gyakorlatban. 
Ragasztóanyagok felhordásának módja, szerszámai, eszközei, gépei. 
Próbaragasztás készítése. 
Ragasztó anyagok vizsgálata kötés után (adhéziós szakadás). 
Vonatkozó szabványelőírások.   
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 11.2.3. Tapétázás, díszítés   
Megrendelő igényeinek felmérése, egyeztetés a megrendelővel. 
Igényeknek megfelelő tapéták csoportosítása, bemutatása a megrendelőnek. 
Tapétához illő, megfelelő díszítés kiválasztása. 
Helyszíni bejárás végzése, felület szemrevételezése. 
A tapétasávok kiosztásának menete (fényirány, gyújtópont meghatározása). 
Helyszíni felmérés, anyag meghatározás a gyakorlatban. 
Tapétázás segédanyagainak kiválasztása (makulatúra, ragasztó). 
Tapétázási munkálatok lépéseinek megtervezése a gyakorlatban. 
Megfelelő fogadófelület kialakítása. 
Tapétázás eszközeinek, szerszámainak, gépeinek bemutatása, szakszerű 
használatuk. 
Tapétázás műveleti sorrendjének gyakorlása. Tapétázás készítése oldalfalon, mennyezeten különféle tapétákkal. 
Tapéta díszítés készítése. 
Utómunkálatok elvégzése.    
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Összefüggő nyári szakmai gyakorlat II. Két évfolyamos duális szakképzés 
1. évfolyamot követően 160 óra  

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében a gazdálkodó szervezetnél összes felsorolt elemet kötelezően be 
kell mutatni, a végzett munkákhoz illesztve, a természetes munkafolyamatba illesztve 
oktatni kell, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése, sikeres szakmai vizsgája 
érdekében.   Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 10104-12 

Szobafestő, díszítő munkák Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata 
Alapfelületek vizsgálata, 
bevonatrendszerek elemzése 
Festés készítése különböző felületeken, 
különböző anyagokkal 
Különleges festési technikák, díszítések 10103-12 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken  Mázolási munkák gyakorlata 

Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer 
elemzése 
Mázolás készítése különböző felületeken 10105-12 Tapétázási munkák A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése Tapétázási munkák gyakorlata 
Felület előkészítés, előkezelés 
Ragasztóanyagok alkalmazása 
Tapétázás, díszítés  
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 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák  Témakörök  Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése   
Felületvizsgálat gyakorlata.  
Felületvizsgálat szemrevételezéssel: 

– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. Mechanikus úton: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Műszeres felületvizsgálat: 
– vizsgálat lépései, szabályai. 
– főbb szempontok a vizsgálat során. 
– ok-okozat, és összefüggések keresése (pl. beázás, hólyagosodás). 
– a felület minősítése, további vizsgálatok megállapítása. 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése (szakmai vélemény).  
Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal   
Szakmai vélemény alapján a bevonatrendszer eltávolítása, vagy előkezelése, 
vagy előkészítése. 
Anyagszámítás készítése tervrajzról, helyszíni felmérés alapján. 
Kivitelezés lépéseinek megtervezése. 
Falfelületek kiegyenlítése. 

– meszes glett 
– gipsz kötőanyagú vékonyvakoló glettel 
– gipsz alapú vastag glettanyaggal 
– glettanyaggal 
– vékony glettanyagal 

Alapozás (impregnálás) 
Fogadóképes felület kialakítása, megerősítése. 
Tapadást biztosító felület kialakítása. 
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Kijelölés, határoló vonalak kicsapása. 
Mészfestés. 
Színes mészfestés. 
Diszperzióval erősített glettek, műgyanta kötőanyagú festékek. 
Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája. 
Homlokzatok előkészítése, előkezelése, festése. 
Színezőanyagok alkalmazása. 
Strukturált felületek kialakítása különbözőtechnikákkal. 
Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése. 
Speciális bevonatok készítése. Munka- és balesetvédelmi ismeretek. 
Anyagtárolás és szállítás.  Különleges festési technikák, díszítések   
Megfelelő alapfelület előkészítése, előkezelése díszítéshez. 
Díszítés megtervezése. 
Díszítés technikájának megválasztása. 
Díszítés színeinek megtervezése. 
Díszítendő felületek kimérése, kijelölése, kicsapása. 
Díszítőelemek (polisztirol, gipszlécek, falécek, rozetták) felhelyezése. 
Díszítőanyag előkészítés, próbafestés. 
Díszítő hengerezés technológiája. 
Vonalazás, színelválasztás technológiája. 
Színfröcskölés technológiája. 
Tamponálás technológiája. 
Fallazúrozás technológiája. 
Strukturált felületek kialakítása. 

– különböző strukturált festékek felhordásának szerszámai, technikái, anyagai. 
– különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása, szerszámai, anyagai. 
– különböző masszamunkák kialakításának szerszámai, technikái, anyagai 
– strukturált felületek. 

Díszítő sorminta, sablon alkalmazása. 
Modern díszítések bemutatása. 
Különleges díszítési munkák bemutatása.  
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 10103-12 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken   Mázolás technológiája gyakorlata   Témakörök  Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer elemzése   
Felületvizsgálat a gyakorlatban. 
Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése. 
Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete. 
Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése. 
Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata, vélemény készítése a felújításról. 
Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése (szakmai vélemény).  
Mázolás készítése különböző felületeken  
Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek bemutatása. 
Mázolóanyagok csoportosítása, raktározásának előírásai. 
Felhasznált alapanyagok fajtái csoportosításuk, raktározásuk. 
Felület előkészítés, előkezelés gyakorlata. 
Vizsgálatok függvényében a régi bevonat eltávolítása, mechanikai, kémiai, úton 
(csiszolás, égetés, maratás, gépek). Csiszolóanyagok, csiszológépek használata. 
Javítóanyagok (kittek, tapaszok) használata (1K, 2K). 
Mázolóanyagok konzisztenciájának, bedolgozhatóságának beállítása, 
hígítószerek használata. 
Alapfelület függvényében alapozás, impregnálás, beeresztés készítése. 
Mázolóanyagok színezésének gyakorlata, színkeverési ismeretek (összeadó, 
kivonó). 
Mázolás készítésének gyakorolása, ecseteléssel, szórással. 
Festékszórás, fényezés berendezései, használatuk a gyakorlatban. 
Speciális felületek mázolása (műanyag, üveg, alumínium, réz). 
Pácolás készítése. 
Lazúrozás készítése. 
Lakkozás készítése. 
Különleges kivitelű mázolás készítése (becsiszolt, lakkcsiszolt mázolás). 
Szakszámítási gyakorlatok. 
Utómunkálatok elvégzése. 
Vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése.    
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 Mázolási munkák díszítési műveletei.   
Megrendelő igényeinek meghatározása, egyeztetés a megrendelővel. 
Különböző felülettisztító anyagok használata. 
Felületfehérítő, halványító szerek. 
Díszítés anyagainak elkészítése a gyakorlatba. 
Különböző pácok anyagainak elkészítése. 

– szeszes pác. 
– oldószeres pác. 
– vizes bázisú pác. 

Pácolás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái. 
Pácolás készítése. 
Különböző lazúrok anyagainak előkészítése. 

– oldószeres lazúrok. 
– vizes bázisú (akril) lazúrok. 

Lazúrozás szerszámai, eszközei, folyamata, hibái  
Különböző lakkok anyagainak előkészítése. 

– oldószeres lakkok. 
– vizes bázisú (akril) lakkok. 

Fafelületek olajozása, viaszolása. 
Lakkozás készítése. 
Festékszórással készített díszítések: 

– sablonálás 
– kiragasztás 

Fényezés, lakkozás készítése szórópisztollyal. 
Polírozás. 
Antikozás készítése különböző technikákkal, anyagokkal. 
Konzerválás, öregbítés, frissítés, élénkítés technikái.  10105-12 Tapétázási munkák  Tapétázási munkák gyakorlata tantárgy   Témakörök  
Felület előkészítés, előkezelés   
Felület előkészítés, előkezelés szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 
bemutatása. 
Vizsgálat függvényében a felület előkészítésének, előkezelésének anyagainak 
bemutatása. 
Felületerősítő anyagok (szövetek, hálók, szalagok, élvédők) bemutatása. 
Felület egyenetlenségeinek javításának technológiája. 
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Impregnálás, alapfelület szilárdítás anyagai, technológiája. 
Pórustömítő alapozó használata. 
Felület kellősítése, tapadásjavító anyagok felhordásának módja.  Ragasztóanyagok alkalmazása   
Adhézió- kohézió a gyakorlatban. 
Tapéta anyagának megfelelő ragasztóanyagok csoportjai, felhasználási területük a gyakorlatban. 
Megfelelő ragasztóanyag meghatározásának lépései. 
Ragasztóanyag bekeverésének bemutatása a gyakorlatban. 
Pihentetési idő, fazékidő bemutatása a gyakorlatban. 
Kezdeti tapadóerő bemutatása a gyakorlatban. 
Kiszellőztetési idő bemutatása a gyakorlatban. 
Nyitott idő bemutatása a gyakorlatban. 
Ragasztóanyagok felhordásának módja, szerszámai, eszközei, gépei. 
Próbaragasztás készítése. 
Vonatkozó szabványelőírások.  Tapétázás, díszítés   
Megrendelő igényeinek felmérése, egyeztetés a megrendelővel. 
Igényeknek megfelelő tapéták csoportosítása, bemutatása a megrendelőnek. 
Tapétához illő, megfelelő díszítés kiválasztása. 
Helyszíni bejárás végzése, felület szemrevételezése. 
A tapétasávok kiosztásának menete (fényirány, gyújtópont meghatározása). 
Helyszíni felmérés, anyag meghatározás a gyakorlatban. 
Tapétázás segédanyagainak kiválasztása (makulatúra, ragasztó). 
Tapétázási munkálatok lépéseinek megtervezése a gyakorlatban. 
Megfelelő fogadófelület kialakítása. 
Tapétázás eszközeinek, szerszámainak, gépeinek bemutatása, szakszerű 
használatuk. 
Tapétázás műveleti sorrendjének gyakorlása. 
Tapétázás készítése oldalfalon, mennyezeten különféle tapétákkal. 
Tapéta díszítés készítése. 
Utómunkálatok elvégzése.  
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WBL Projekt: kurze Zusammenfassung 

 
1. Die Nutzung der gesammelten Projekterfahrungen des WBL Projekts in Ungarn.  
 
1.1. Die im Rahmen der Realisierung der Aufgaben des WBL Projekts, in der dualen 
Berufsbildung seit dem 1. September 2015 teilnehmenden Schüler, die die Berufe des 
Mahlers/Tapezierers bzw. Maurers/Fliesenlegers erlernen, werden voraussichtlich ihr zweites Jahr in 
2017 erfolgreich beenden. Sie werden während ihres Sommerpraktikums all die praktischen 
Kenntnisse erwerben, die sie fähig machen, das sie im dritten Jahrgang, an ihren individuellen 
praktischen Ausbildungsplätzen bei den Mikrounternehmen, sich auf die Fachprüfungen in Mai/Juni 
2018 vorbereiten können. 
 
1.2. Auf Basis der Erfahrungen des WBL Projekts, haben sich weitere 8 Schüler (5 Mahler und 3 
Maurer)- von den am 1. September 2016 eingeschulten neuen Schülern- dem dualen 
Ausbildungssystem angeschloßen.  
Sie haben- nach der Berufsorientierung, Selbsterkenntniss-Stunden und mentaler Stärkung der ersten 
3 Monaten- die praktischen Tätigkeiten und die Arbeitsumstände ihrer Berufe und die benutzten 
Materialien kennengelernt, und haben an theoretischer Ausbildung bezüglich der Verwendung von 
Werkzeugen teilgenommen. Die durch die praktischen Tätigkeiten erworbene Motivation hat Ihnen 
auch dabei geholfen, das wahrscheinlich alle von ihnen, neben den beruflichen Erwartungen, auch die 
Anforderungen der allgemeinen Fächer treffen werden. 
 
1.3. Basierend auf den Erfahrungen des WBL Projekts, werden ab dem 1. September 2017, in 
Zusammenarbeit mit Mikrounternehmen, im Rahmen dualer Ausbildung neue Schüler an der Tanext 
Akademie als Mahler/Tapezierer, Maurer, Tischler und Verkäufer, in der Comenius Mittelschule und 
Berufsschule Maurer und Damenschneider in Budapest ausgebildet. 
 
Ab dem 1. September 2017 wird in Simontornya, in der „Pillich Ferenc Akademie” Mittelschule, in 
Zusammenarbeit mit Mikrounternehmen die duale Ausbildung von Gärtnern begonnen, damit wird 
die Adaptation der Erfahrungen des WBL Projekts in Ungarn in der landwirtschaftlichen Ausbildung 
begonnen. Die Ausbilder der kooperierenden Mikrounternehmen (2 Personen), haben an der in 
Ungarn organisierten Erprobung, der im Rahmen des WBL Projekts erarbeiteten Train the Trainer 
Bildung teilgenommen.  
 
1.4 Als Resultat der Umstrukturierung des Systems der ungarischen Berufsbildung, wurde die 
Berufsbildung in jedem Komitat in 1-2 vom Staat oder von der Kirche getragenen Bildungszentren 
zentralisiert, so ergaben unsere Verhandlungen über die Gründung von Berufsbildungs Institutionen in 
den Komitaten Nograd und Szabolcs-Szatmar-Bereg leider keinen Resultat. 
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Wir verhandeln noch mit Vertretern der Wirtschaft, über die Erschaffung der Voraussetzungen für 
hochwertige, komplexe Handwerksbildungen im dualen System in Budapest, die die Resultate des 
WBL Projekts nutzen würden. 
 
Im Zusammenhang mit der Restaurierung eines Schulgebäudes aus der Zeit von Königin Maria 
Teresia, bereiten wir ein Ausbildungsstandort für den Beruf Denkmalrenovierung vor. 
 
2. Die Adaptation des „Train the Trainer” Bildungsprogramms im Rahmen des WBL Projekts, 
haben wir erfolgreich realisiert. 
 
 2.1. Wir haben die Erprobung des „Train the Trainer” Kurses in zwei Gruppen organisiert. Die 
erste Gruppe mit 8 Personen, hatte die Gelegenheit ab dem 31.05.2016 bis 20.10.2016 im Kurs 
teilzunehmen und konnte bis 15.12.2016 Feedback über die Nützlichkeit der erworbenen 
Kompetenzen in der praktischen Bildung der Schüler geben. 
Die zweite Gruppe mit 10 Personen hat den Kurs mit einem etwas modifizierten Inhalt im Zeitraum 
vom 21.01.2017 bis 31.03.2017 absolviert.  
 
Den Teilnehmern war der Großteil der im Kurs übermittelten pedagogischen und psyhologischen 
Kenntnissen fremd, doch während der Bearbeitung der praktischen Erfahrungen hatten die Teilnehmer 
die  Möglichkeit das neu Erlernte mit den früheren Erfahrungen zu verknüpfen und die praktische 
Nützlichkeit zu erkennen. 
 
Während der Bearbeitung der praktischen Erfahrungen, waren die meißten erwähnten Probleme die 
Unmotiviertheit, die Sozialisierungsprobleme im Zusammenhang mit dem mentalen Zustand der 
Schüler und die Mittellosigkeit der Ausbilder im Konfliktmanagement. 
 
2.2. Wir planen, das im Rahmen des Projekts erarbeitete Train the Trainer Bildungsprogramm- 
ergänzt mit alternativen Konflikmanagement Maßnahmen- in der Zukunft fortzusetzen, um den 
Ausbildern der Mikrounternehmen, die in der dualen Ausbildung kooperieren wollen, weiterhin 
helfen zu können. 
 
2.3. In Folge der Erprobung des Train the Trainer Kurses hat sich herausgestellt, das der Inhalt und 
der Zeitrahmen des Kurses für die mittleren und größeren Unternehmen, die sich extra Ausbilder für 
diese Aufgabe leisten können, geeignet ist. Mikrounternehmen jedoch, wo der Unternehmer selbst der 
Ausbilder ist, intereßieren sich für so einen Kurs- auch wenn der Inhalt im Internet zu erreichen ist- 
nicht.  
 
2.4. Wir haben Verhandlungen mit IPOSZ und einigen Mitgliedern von IPOSZ begonnen, das die 
Notwendigkeit und der praktische Nutzen dieses Kurses in ihren thematischen Bildungen und 
Veranstaltungen vorgestellt wird.  
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2.5. In der Zukunft wollen wir den Inhalt des Kurses in kleineren Modulen, am Bildungsort der 
Unternehmen erreichbar machen. Wir haben gleichzeitig die Vorbereitungen des 
Genehmigungsverfahrens getroffen, damit wir diesen Kurs in der Erwachsenenbildung anbieten 
können. 
 
3. Unsere Fachleute, die Mitglieder des Beirats unseres Berufsbildungsforschungs und Service 
Centers übermitteln die praktischen Erfahrungen des WBL Projekts, die Möglichkeiten der dualen 
Bildung auf Konferenzen, und László Kajos übermittelt die nötigen Informationen über die Vorteile 
der dualen Bildung an die Eltern bei den Einschulungen und bei den Verhandlungen mit den 
Vertretern der Wirtschaft. 
  
Bei dem Besuch der Verträter der niederländischen Botschaft in Budapest haben wir sie über unser 
WBL Projekt und die Erfahrungen der dualen Berufsbildung informiert, und sie haben uns zu 
Verhandlungen mit einer niederländischen Partnerschule bzw. Regionalen Trainings Center verholfen.   
 
Die von der Kontiki Berufsbildungs AG. im Rahmen des Projekts geplante Pressekonferenz wird 
voraussichtlich in der 3.-4. Juniwoche stattfinden, die wir so mit der Präsentation unseres neuen 
Schulgebäudes verbinden können. Die Pressemitteilungen in den lokalen und elektronischen Medien, 
bzw. in einer nationalen Tageszeitung werden das Ziel und die Resultate des Projekts vorstellen. Wir 
planen für Mitte Juni eine Community-Radio Sendung, die die Erfahrungen der dualen Bildung 
vorstellt. 
 
4. Wir haben Ende Februar 2017, die Rahmen des WBL Projekts und Möglichkeiten der dualen 
Bildung den 2 Schülern aus Estland, vom estonischen Mitglied der Baltic Sea Academy vorgestellt, 
die zur Berufspraxis zu uns gekommen sind. Die estonischen Partner haben uns auf Grund der 
diesjährigen Erfahrungen gebeten, für 2018 eine Berufspraxis von 3 Wochen für weitere 2 Schüler 
und einen Lehrer vorzubereiten. 
 
Die Implementierung des Projekts erfolgte- trotz der immer schwierigeren ungarischen Umgebung- 
nach dem geplanten Fachprogramm, und wird auch in der nächsten Zeit nach dem Projektplan 
abgewickelt. Der Projektbericht und die Projektabrechnungen werden zum Sommertermin- auch auf 
Grund der Schüler und Lehrer freien Periode- termingerecht versendet. 
 
Budapest, 30. April 2017. 
        Kajos László 
       KONTIKi SZAKKÉPZŐ Zrt 
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INTERVIEW FOR TRAINEES/APPRENTICES 

Dear trainee, 

Semi stuctured interview designed for students in 2015–2017 participating in the dual vocational training 
project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary  

The interview data will be used to assess the dual vocational training programme implementation success. 

We guarantee the confidentiality of your answers. 

Deputy Director of Panevezys College Lithuania, dr. Ricardas Kliminskas 
The Head of Social Sciences Department Ms. Rimanta Pagirienė  

Thank you for your cooperation 

Please read the interview questions and fully answer to every question. 

INTERVIEW QUESTIONS: 

1. . Please indicate what you liked most participating in dual vocational training programme.? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

2. Please indicate the specific difficulties encountered during practical training in company? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

3. Please indicate the specific difficulties encountered during theoretical training in vocational school? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4. Please indicate which theoretical knowledge you mostly lacked during practical work in company? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5. Please indicate which professional skills and abilities you mostly lacked during practical work in 
company?............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

6. Please indicate why you are you going to continue/don‘t continue to work in this company after 

completed the dual vocational training programme? ........................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. Please indicate other problems that have not been mentioned? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

 
Thank you for your answers  



INTERVIEW FOR TRAINERS‘ 

Dear trainer, 

Semi stuctured interview designed for trainers in 2015–2017 participating in the dual vocational 

training project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary  

The interview data will be used to assess the dual vocational training programme implementation 

success. 

We guarantee the confidentiality of your answers. 

Deputy Director of Panevezys College Lithuania, dr. Ricardas Kliminskas 
The Head of Social Sciences Department Ms. Rimanta Pagirienė  

Thank you for your cooperation 

Please read the interview questions and fully answer to every question. 

INTERVIEW QUESTIONS: 

1. Please indicate the main benefits of dual vocational training implementation in your company? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

2. Please indicate the main difficulties of dual vocational training implementation in your company? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

3. Please indicate the main problems you encounter in cooperation with vocational school? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4. Please indicate the pedagogical knowledge, skills, and abilities that you lacked most?.................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5. Please indicate the psychological knowledge, skills and abilities that you lacked most?...................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

6. Please indicate the methodology of teaching and organization of practical training knowledge, 

skills and  abilities that you lacked most............................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

7. Please indicate other problems that have not been mentioned?....................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Thank you for the answers 



WRITTEN SURVEY OF MENTORS’  

Dear mentor, 

Questionnaire designed for mentors from small and meedium enterprices in 2015-2017 participating in the 

dual vocational training project “Work-Based Learning“ program Lithuania and Hungary.  

Please carefully read the questionnaire and the symbol X marked the most appropriate response option.  

The survey data will be used to assess the dual vocational training program implementation success. 

We quarantee the confidentiality of your answers. 

Deputy Director of Panevezys College Lithuania, dr. Ricardas Kliminskas 
The Head of Social Sciences Department Ms. Rimanta Pagirienė 

Thank you for your cooperation 

Age (18-25; 26-35; 36-45; 46 and more years) 

Gender (Man; Women) 

Working experiance in the specialty (0; 1-3 m.; 4-6 m; 7 and more years) 

Mentor‘s work experience in the specialty (0; 1-3 m.; 4-6 m; 7 and more years) 

Evaluation of trainees’ learning 

Content Very 

good (5) 

Good 

(4) 

Satisfac- 

tory (3) 

Unsatis- 

factory (2) 

Bad 

(1) 

How do you evaluate trainees’ learning?      

How do you evaluate trainees’ working 
environment (tools, equipment, etc.)? 

     

How do you evaluate organization of 

trainees’ work and learning? 

     

How do you evaluate trainees’ cooperation?      

How do you evaluate trainees’ 
independence? 

     

The overall assessment of dual vocational training 

Content Very 

good (5) 

Good 

(4) 

Satisfac- 

tory (3) 

Unsatis- 

factory (2) 

Bad 

(1) 

How do you evaluate ongoing dual vocational 

training programme? 

     

How do you evaluate co-operation with practical 

training teacher  in vocational school? 

     



How do you evaluate trainees’ theoretical  
training in vocational school? 

     

How do you evaluate dual vocational training 

organization? 

     

How do you evaluate trainees’ preparation to 
work independently? 

     

Evaluation of trainers’ readiness for trainer’s work 

Content Yes 

(4-5) 

Partly 

(3-4) 

No 

(1-2) 

Do you have enough pedagogical knowledge, skills and abilities to work with 

trainees? 

   

Do you have enough psychological  knowledge, skills and abilities to work 

with trainees? 

   

Do you have enough organizational and legal knowledge, skills and abilities 

to work with trainees? 

   

Do you have enough knowledge, skills and abilities to collaborate with 

vocational school? 

   

Do you have enough team work knowledge, skills and abilities to work with 

trainees? 

   

 

Does implementation of dual vocational training in your company  improve the performance of the 

company and innovation level? (Yes; Partly; No) 

Make sure you have answered all the questions. 

Thank you for the answers!  



WRITTEN SURVEY OF PARTICIPANTS APPRENTICES 

Dear participant, 

Questionnaire designed for students in 2015-2017 participating in the dual vocational training project “Work-

Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary.  

Please carefully read the questionnaire and the symbol X marked the most appropriate response option.  

The survey data will be used to assess the dual vocational training program implementation success. 

We quarantee the confidentiality of your answers. 

Deputy Director of Panevezys College Lithuania, dr. Ricardas Kliminskas 
The Head of Social Sciences Department Ms. Rimanta Pagirienė 

Thank you for your cooperation 

Age (14-15; 16-17; 18-19; 20 and more years) 

Gender (Man; Women) 

Working experiance in the specialty. (0; 1-2 m.; 3 and more years) 

Evaluation of the practical training in the workplace in company 

Content Very good 

(5) 

Good (4) Satisfac- 

tory (3) 

Unsatis 

factory (2) 

Bad 

(1) 

How do you evaluate 

trainers‘instructions, consultations, other 

support? 

     

How do you evaluate working 

environment (tools, equipment, etc.)? 

     

How do you evaluate work and learning 

organization? 

     

How do you evaluate co-operation with 

the trainers? 

     

How do you evaluate your preparation 

to work independently? 

     

 

 

 



Evaluation of the theoretical training in vocational school 

Content Very good 

(5) 

Good (4) Satisfac- 

tory (3) 

Unsatis 

factory (2) 

Bad 

(1) 

How do you evaluate the content of 

theoretical training? 

     

How do you evaluate the conditions of 

theoretical training? 

     

How do you evaluate the organization of 

theoretical training? 

     

How do you evaluate co-operation with 

teachers? 

     

How do you evaluate your preparation 

to implement theoretical knowledge into 

practice? 

     

 
Evaluation of preparation to work independently? 
 

Content Yes 

(4-5) 

Partly 

(3-4) 

No 

(1-2) 

Did you get enough theoretical knowledge in your 

profession? 

   

Did you acquire enough skills in your profession?     

Did you acquire enough abilities in your profession?    

Are you prepared to apply theoretical knowledge, skills 

and abilities in working practice? 

   

Are you ready for cooperation with others?    

Are you satisfied with your work and learning 

assessment in company? 

   

 
 

Would you recommend to enter dual vocational training programme for your friend?  
 
(Yes; Partly; No) 

Make sure you have answered all the questions. 

Thank you for the answers! 



WRITTEN SURVEY OF VOCATIONAL SCHOOL TEACHERS 

Dear teacher, 

Questionnaire designed for teachers from vocational schools‘ in 2015-2017 participating in the dual 

vocational training project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary.  

Please carefully read the questionnaire and the symbol X marked the most appropriate response option.  

The survey data will be used to assess the dual vocational training program implementation success. 

We quarantee the confidentiality of your answers. 

Deputy Director of Panevezys College Lithuania, dr. Ricardas Kliminskas 
The Head of Social Sciences Department Ms. Rimanta Pagirienė 

Thank you for your cooperation 

Age (18-25; 26-35; 36-45; 46 and more years) 

Gender (Man; Women) 

Working experiance in the specialty. (0; 1-3 m.; 4-6 m; 7 and more years) 

Evaluation of trainees’ learning 

Content Very good 

(5) 

Good 

(4) 

Satisfac- 

tory (3) 

Unsatis- 

factory (2) 

Bad 

(1) 

How do you evaluate trainees’ learning?      

How do you evaluate trainees’ working 
environment (tools, equipment, etc.)? 

     

How do you evaluate trainees’ work and 
learning organization? 

     

How do you evaluate trainees’ cooperation?      

How do you evaluate trainees’ preparation 
to work independently? 

     

 

 

 

 

 



Evaluation of dual vocational training 

Content Very good 

(5) 

Good (4) Satisfac- 

tory (3) 

Unsatis- 

factory (2) 

Bad 

(1) 

How do you evaluate ongoing dual 

vocational training programme? 

     

How do you evaluate co-operation with 

trainers in company? 

     

How do you evaluate trainees’ practical 

training in company? 

     

How do you evaluate organization of 

dual vocational training? 

     

How do you evaluate trainees’ 
preparation to work independently? 

     

Evaluation of trainees’ readiness for independent work 

Content Yes 

(4-5) 

Partly 

(3-4) 

No 

(1-2) 

Do trainees acquire enough knowledge?    

Do trainees acquire enough skills?    

Do trainees acquire enough abilities?    

Are trainees able to cooperate?    

Do trainees have abilities for learning and using innovations at work?    

Does the implementation of dual vocational training in your vocational school improve the 

performance of the school and innovation level? (Yes; Partly; No). 

Thank you for your answers 
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INTRODUCTION 

 
 
The shortage of skilled workers is on everyone's lips. Vocational training is an important tool to 

ensure the generation of skilled workers in their own companies.  

The dual vocational training in Lithuania and Hungary is quite new method. Countries prevails 

school vocational training model. Employers are very poorly acquainted with the dual training model. Not 

all companies interested to take apprentices and even less to invest in apprentice’s jobs, the creation of 

methodological materials, training mentors - as mentors will remain less time in direct work. The situation 

could considerably be improved if there were tax benefits, which will allow companies to reduce the 

corporate income tax, depending on their investment in apprenticeship.  

It should be noted that not all companies interested to invest in apprentices jobs, especially in the 

training of mentors, as mentors will remain less time in direct work. The situation is considerably improved 

if there were tax benefits, which would allow companies to reduce the corporate income tax, depending on 

their investment in apprenticeship. Positive reviews of respondents show that the Lithuanian and Hungarian 

education system and the business environment are already prepared for the implementation of the new 

model. 

 

Main aim of the evaluation report is to summarize mentors’, students’ and teachers’ experience 

during the implementation of dual training model in the project „Work-based learning“. 

Objectives:   

• To review 3 evaluation tests: 2 written surveys and 1 interview model. 

• To summarize discussion with SMEs after completing the dual training programme.  

 

Research methods: written (online) surveys and interview, face-to face discussion. 
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1. FIRST EVALUATION OF TRAINEES, TEACHERS AND SMES 

 

Date   2016 March 

Participants  Vilnius builder training center (Lithuania)   

Teachers - 6 

Mentors (SMEs) - 5 

Trainees - 21 

 

Kontiki training center (Hungary)  

Teachers - 4 

Mentors (SMEs) - 3 

Trainees - 7 

 

Aim of the survey – to evaluate the dual training model according trainees, teachers and mentors attitude 

after 6 month of beginning the training.  

Methodology: 

Online survey for trainees  

Online survey for teachers  

Online survey for mentors 

Questionairy – 7 questions. For Lithuanian participants – Lithuanian language, for Hungarian participants 

– English language. 

Survey was open for 3 weeks 2016-02-01 / 2016-02-29 

1.1. RESULTS OF SURVEY OF TRAINNEES   

 

 Lithuania: 

Trainees age  8-19 years – 100 percent 

Gender   19 male; 2 - female 

Work experience  18 (85,71 percent) – 0 year 

  3 (14,29 percent) – 1-2 year 

 Hungary: 

Trainees age  8-19 years – 100 percent 

Gender   7 male;  

Work experience  7 (100 percent) – 0 year 
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Aim – to evaluate the practical training in the workplace in company. 

Trainees answered to 5 questions describing their evaluation. Answers of Lithuanian trainees are 

mostly “very good” (70 percent) and “good” (30 percent) (1 picture). Answers of Hunagarian trainees are 

also mostly “very good” (75 percent) “good” (25 percent) (2 picture).  

 

 

1 pict. Evaluation of the practical training in the workplace in company  

 

 

1 pict. Evaluation of the practical training in the workplace in company  

 

Aim – to evaluate the theoretical training in vocational school 

Trainees answered to 5 questions describing their evaluation. Answers of Lithuanian and 

Hungarian trainees are mostly “very good” and “good” (3 – 4 pictures).  

Lithuanian trainees were very positive about organization and conditions of theoretical 

training , Hungarian trainees were more positive about content of theoretical training.  

How do you evaluate trainer's support?

How do you evaluate working environment?

How do you evaluate work and learning organization?

How do you evaluate co-operation with the trainers?

How do you evaluate your preparation to work
independently?

71,43%

71,43%

71,43%

71,43%

57,14%

28,57%

28,57%

28,57%

28,57%

38,10% 4,76%

Very good Good Satisfactory

How do you evaluate trainer's support?

How do you evaluate working environment?

How do you evaluate work and learning organization?

How do you evaluate co-operation with the trainers?

How do you evaluate your preparation to work
independently?

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

50,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

Very good Good
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3 pict. Evaluation of the theoretical training in vocational school  

 

 

3 pict. Evaluation of the theoretical training in vocational school  

 

Aim - to evaluate dual training 

Answers of Lithuanian and Hungarian trainees are mostly “very good” and “good” (5 – 6 pictures). 

All trainees (100 percent) in Lithuania and Hungary were satisfied with work and learning assessment in 

company. And also 100 percent of trainees were ready for cooperation with others.  

 

 

How do you evaluate the content of theoretical
training?

How do you evaluate the conditions of theoretical
training?

How do you evaluate the organization of theoretical
training?

How do you evaluate co-operation with teachers?

How do you evaluate your preparation to implement
theoretical knowledge into practice?

71,43%

80,95%

80,95%

71,43%

52,38%

28,57%

19,05%

19,05%

28,57%

47,62%

Very good Good

How do you evaluate the content of theoretical
training?

How do you evaluate the conditions of theoretical
training?

How do you evaluate the organization of theoretical
training?

How do you evaluate co-operation with teachers?

How do you evaluate your preparation to implement
theoretical knowledge into practice?

80,00%

75,00%

65,00%

70,00%

80,00%

20,00%

25,00%

35,00%

30,00%

20,00%

Very good Good
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5 pict. Evaluation of the dual training  

 

 

6 pict. Evaluation of the dual training  

The last question was “Would you recommend to enter dual vocational training programme for 

you friend”. Trainees in both countries answered positively – 100 percent. 

Conclusions  

Trainees evaluated the practical training in the workplace in company very positively. Only one 

Lithuanian trainee was not sure about his preparation to work independently.  

Lithuanian trainees were very positive about organization and conditions of theoretical training, 

Hungarian trainees were more positive about content of theoretical training.  

All trainees (100 percent) in Lithuania and Hungary were satisfied with work and learning 

assessment in company. And also 100 percent of trainees were ready for cooperation with others.  

  

Did you  get enough theoretical knowledge in your
profession?

Did you acquire enough skills in your profession?

Did you acquire enough abilities in your profession?

Are you prepared to apply theoretical knowledge,
skills and abilities in working practice?

Are you ready for cooperation with others?

Are you satisfied with your work and learning
assessment in company?

90,48%

90,48%

80,95%

76,19%

100%

100%

9,52%

9,52%

19,05%

23,81%

Very good Good

Did you  get enough theoretical knowledge in your
profession?

Did you acquire enough skills in your profession?

Did you acquire enough abilities in your profession?

Are you prepared to apply theoretical knowledge,
skills and abilities in working practice?

Are you ready for cooperation with others?

Are you satisfied with your work and learning
assessment in company?

75,00%

75,00%

65,00%

80,00%

100%

100%

25,00%

25,00%

35,00%

20,00%

Very good Good
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1.2. RESULTS OF SURVEY OF TEACHERS 

 

 Lithuania: 

Teachers age  26-35 years – 16,67 percent; 

  36-45 years – 33,33 percent; 

  46 and more – 50 percent; 

Gender   6 male (100 percent); 

Work experience  1 (16,67 percent) – 4-6 years; 

  5 (83,33 percent) – 7 and more years; 

 

 Hungary: 

Teachers age  18-25 years – 25 percent 

26-35 years – 25 percent; 

  36-45 years – 50 percent; 

Gender   2 male; 2 female 

Work experience  1 (25 percent) – 1-3 years; 

3 (75 percent) – 7 and more years; 

 

Aim – to evaluate trainees‘ learning.  

Teachers answered to 5 questions about trainees learning. Teachers in Lithuania evaluated 

preparation to work independently satisfactory – 33 percent. The same evaluation was for cooperation too. 

But they were quite positive about working environment and learning (7 pict) 
 

 

7 pict. Evaluation of trainees‘ learning  

How do you evaluate trainees’ learning?

How do you evaluate trainees’ working environment?

How do you evaluate trainees’ work and learning 
organization?

How do you evaluate trainees’ cooperation?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

66,67%

66,67%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

66,67%

33,33%

66,67%

33,33%

33,33%

Very good Good Satisfactory
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Teachers in Hungary were quite positive, but they were not so sure about trainees learning, 

organizational skills and cooperation, (8 pict.) 

 

8 pict. Evaluation of trainees‘ learning  

 

Aim – to evaluate dual vocational training  

Lithuanian teachers answered very positively all questions concerning dual training in companies, 

but they doubted about trainees preparation to work independently. (9 pict.) 

 

 

9 pict. Evaluation of dual training  

 

 

 

How do you evaluate trainees’ learning?

How do you evaluate trainees’ working environment?

How do you evaluate trainees’ work and learning 
organization?

How do you evaluate trainees’ cooperation?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

25,00%

50%

50%

50%

50%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

50%

50%

25,00%

25,00%

25,00%

Very good Good Satisfactory

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation with trainers in
company?

How do you evaluate trainees’ practical training in 
company?

How do you evaluate organization of dual vocational
training?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

100%

100%

100%

100%

17% 83%

Very good Good
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Teachers in Hungary were not so positive. 50 percent of them evaluated organization of dual 

training satisfactory, but the ongoing programme has been evaluated “very good” – 100 percent. (10 pict.) 

 

 

10 pict. Evaluation of dual training  

 

One of the most important things in dual training is to evaluate trainees’ readiness for 

independent work. Teachers were asked 5 questions about trainees’ readiness for independent work. 

Answers of Lithuanian teachers were positive. Most of them agreed with all statements. (11 pict.) 

 

 

11 pict. Evaluation of trainees’ readiness for independent work  

 

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation with trainers in
company?

How do you evaluate trainees’ practical training in 
company?

How do you evaluate organization of dual vocational
training?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

100%

50,00%

50,00%

25,00%

25,00%

100%

50,00%

25%

50,00%

25%

Very good Good Satisfactory

Do trainees acquire enough knowledge?

Do trainees acquire enough skills?

Do trainees acquire enough abilities?

Are trainees able to cooperate?

Do trainees have abilities for learning and using innovations
at work?

66,67%

100%

100%

66,67%

66,67%

33,33%

33,33%

33,33%

Yes Partly
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12 pict. Evaluation of trainees’ readiness for independent work  

 

Teachers in both countries (100 percent) agreed that the implementation of dual vocational 

training in your vocational school improve the performance of the school and innovation level.  

 

Conclusions  

Teachers in Lithuania evaluated preparation to work independently and cooperation skills 

satisfactory. 

Teachers in Hungary were not so sure about trainees learning, organizational skills and 

cooperation. 

Teachers in both countries (100 percent) agreed that the implementation of dual vocational 

training in your vocational school improve the performance of the school and innovation level.  

 

1.3. RESULTS OF SURVEY OF MENTORS 

 

 Lithuania: 

Mentors age  26-35 years – 20 percent 
36-45 years – 40 percent; 

  46 and more – 40percent; 
Gender   5 male ; 
Work experience  5 (100  percent) – 7 and  more years; 
 

 Hungary: 

Mentors age  26-35 years – 66,66 percent 
36-45 years – 33,33 percent; 

Gender   3 male; 
Work experience  3 (100  percent) – 4-6 years; 
 

Do trainees acquire enough knowledge?

Do trainees acquire enough skills?

Do trainees acquire enough abilities?

Are trainees able to cooperate?

Do trainees have abilities for learning and using
innovations at work?

100%

100%

100%

50%

75%

50%

25%

Yes Partly
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Aim – to evaluate trainees' learning 

Mentors have been asked the same question as teachers about trainees’ learning. Results from 

Lithuania are presented in 13 pict. The same doubt about trainee’s independence is shown too.  

 

 

13 pict. Evaluation of trainees learning  

 

Mentors from Hungarian companies most positively evaluated working environment, and 33 

percent of them evaluated satisfactory organization of trainees work and learning. (pict. 14)  

 

14 pict. Evaluation of trainees learning  

 

 

 

How do you evaluate trainees' learning?

How do you evaluate trainees' working environment
(tools, equipment, etc.)?

How do you evaluate  organization of trainees' work and
learning?

How do you evaluate trainees' cooperation?

How do you evaluate trainees' independence?

20%

100%

80%

20%

80%

20%

80%

80% 20%

Very good Good Satisfactory

How do you evaluate trainees' learning?

How do you evaluate trainees' working environment
(tools, equipment, etc.)?

How do you evaluate  organization of trainees' work
and learning?

How do you evaluate trainees' cooperation?

How do you evaluate trainees' independence?

33%

67%

33%

33%

33%

67%

33%

33%

67%

67%

33%

Very good Good Satisfactory
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Aim - the overall assessment of dual vocational training 

Lithuanians mentors very positively have evaluated ongoing dual vocational training programme 

co-operation with practical training teacher in vocational school; trainees' theoretical training in vocational 

school and dual vocational training organization, but they saw some problems with trainee’s preparation to 

work independently. But Hungarian mentors were very positive on all issues. (15 -16 pict.) 

 

15 pict. The overall assessment of dual training  

 

 

16 pict. The overall assessment of dual training  

 

Aim – to evaluate trainers’ readiness for trainer’s work 

Mentors have been asked to evaluate their personal skill and company’s abilities to implement 

dual training system. Lithuanian mentors answers showed that they need more pedagogical knowledge, 

collaboration skills. Hungarian mentors declared leak legal knowledge, skills and abilities to work with 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation withpractical training
teacher in vocational school??

How do you evaluate trainees' theoretical training in
vocational school?

How do you evaluate dual vocational training
organization?

How do you evaluate trainees' preparation to work
independently?

100%

100%

100%

100%

80% 20%

Very good Good Satisfactory

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation withpractical training
teacher in vocational school??

How do you evaluate trainees' theoretical training in
vocational school?

How do you evaluate dual vocational training organization?

How do you evaluate trainees' preparation to work
independently?

100%

100%

100%

100%

100%

Very good
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trainees Mentors declared that dual training system improved the performance of the company and 

innovation level in both countries (17 – 18 pict.).  

 

 

17 pict. Evaluation of trainers’ readiness for trainer’s work  

 

 

18 pict. Evaluation of trainers’ readiness for trainer’s work  

 

Conclusions  

Lithuanian mentors answers showed that they need more pedagogical knowledge, collaboration 

skills. Hungarian mentors declared leak legal knowledge, skills and abilities to work with trainees. 

Mentors declared that dual training system improved the performance of the company and 

innovation level in both countries 

All mentors very positively have evaluated ongoing dual vocational training programme.  

Do you  have enough organizational and legal knowledge,
skills and abilities to work with trainees?

Do you  have enough knowledge, skills and abilities to
collaborate with vocational school?

Do you  have enough pedagogical  knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Do you  have enough team work knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Does dual training system in your company improve the
performance of the company and innovation level?

60%

80%

100%

80%

80%

40%

20%

20%

20%

Yes Partly No

Do you  have enough organizational and legal knowledge,
skills and abilities to work with trainees?

Do you  have enough knowledge, skills and abilities to
collaborate with vocational school?

Do you  have enough pedagogical  knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Do you  have enough team work knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Does dual training system in your company improve the
performance of the company and innovation level?

33%

67%

67%

67%

67%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

Yes Partly No
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2. INTERVIEWS WITH TRAINEES AND TRAINERS 

 

Aim of interview was to get the experience from trainees and trainers about participation in the 

dual vocational training project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary. 
Semi structured interview designed for students and trainers in 2015–2017 participating in the dual 

vocational training project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary have 7 open 

questions. The interview data is used to assess the dual vocational training programme implementation 

success. Semi structure interview have been prepared in Lithuanian and English languages.  

 

Organization of interview  

 

Interview has been organized in 2016 October - December. All questionnaires in Lithuanian and English 

language have been published on-line: 

Trainees interview (Dual training) (Lithuanian language) 
http://apklausos.panko.lt/index.php/481225?lang=lt 
 
Trainer Interview (Dual training) (Lithuanian language) 
http://apklausos.panko.lt/index.php/363712?lang=lt 
  
Trainer Interview (Dual training) (English language) 
http://apklausos.panko.lt/index.php/388548?lang=en 
  
Trainees Interview (Dual training) (English language) 
http://apklausos.panko.lt/index.php/796569?lang=en 
  

2 interviews from trainers and 6 interviews from trainees were received from Vilnius builder training center. 

There were 3 interviews from trainers Hungarian site and 2 interviews from trainees.  

 

Time table: 

2016-10-01 - 2016-10-15 Making interview questions and translating to English 

2016-10-15 – 2016-11-15 Developing IT model for questionnaires 

2016-11-16 Informing partners about on-line interview 

2016-11-16 – 2016 -12-16 Time for answering 

2016-12-16 Getting results from Lithuania 

2017-01-18 Getting results from Hungary 

  

https://panko.lt/owa/redir.aspx?C=9RGviXWSeUW79CPKWiRN467rK4K_rdQIh41b9kuqMn2VvtgfbTBnVZvLNden6-gaAi5zterAzA8.&URL=http%3a%2f%2fapklausos.panko.lt%2findex.php%2f481225%3flang%3dlt
https://panko.lt/owa/redir.aspx?C=9RGviXWSeUW79CPKWiRN467rK4K_rdQIh41b9kuqMn2VvtgfbTBnVZvLNden6-gaAi5zterAzA8.&URL=http%3a%2f%2fapklausos.panko.lt%2findex.php%2f363712%3flang%3dlt
https://panko.lt/owa/redir.aspx?C=9RGviXWSeUW79CPKWiRN467rK4K_rdQIh41b9kuqMn2VvtgfbTBnVZvLNden6-gaAi5zterAzA8.&URL=http%3a%2f%2fapklausos.panko.lt%2findex.php%2f388548%3flang%3den
https://panko.lt/owa/redir.aspx?C=9RGviXWSeUW79CPKWiRN467rK4K_rdQIh41b9kuqMn2VvtgfbTBnVZvLNden6-gaAi5zterAzA8.&URL=http%3a%2f%2fapklausos.panko.lt%2findex.php%2f796569%3flang%3den
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2.1. RESULTS FROM LITHUANIA AND HUNGARY 

2.1.1 INTERVIEW QUESTIONS FOR TRAINERS: 

1. Please indicate the main benefits of dual vocational training implementation in your company?  
 

 

Apprentices has an individual training plan. The training is carried out in stages working 
increasingly complex work, while at the same time teaching institution acquired skills needed 
for more complex work cycle. The organization of work makes it possible to create added value 
on your own work of apprentice, produce specific products / conduct transactions and access 
other performance.  
Very well, when the students the company aims to show the best results. They learn and work 
in real-world conditions, can learn what skills are missing. 

 

 Not all apprentices working time is given to the company training - apprentices will also have 
to perform the functions according to their position. The company was able to increase its 
efficiency and to solve the problem of staff shortages. 

 
2. Please indicate the main benefits of dual vocational training implementation in your company? 

 

 

Initially, some of the knowledge and skills of apprentices was absolutely minimal, so we could 
give them only unskilled work. Later, the situation has improved significantly. Some young 
people did not have time for planning, policing skills. Joint efforts have managed to overcome 
these problems and are working successfully all apprentices in the company. It is difficult in a 
small or medium business to recruit and manage 20 students. 

 

Company has got additional working staff. It was interesting and useful to have young people 
in the company.  

 
3. Please indicate the main problems you encounter in cooperation with vocational school? 

 

 

No problems at all. It was close collaboration with the school teachers. Teachers regularly come 
to the company apprentices practice time, so any questions or doubt, you can immediately solve 
them on the spot. If the knowledge gaps apprentices appear, teachers spend more time to discuss 
these issues during the school sessions. There was no problem. School teachers appointed by 
monitoring students' practice, the administration took care of the students too. 

 

Students were not very motivated. They were afraid to work independently.  

 
4. Please indicate the pedagogical knowledge, skills, and abilities that you lacked most? 

 

 

I felt lack of ability to select and apply appropriate teaching methods, selection of evaluation 
strategies and effectively provide feedback. Lack of pedagogical skills. As masters who have 
dedicated students do not have such knowledge, they are guided by their own experience, that 
is, as much as they faced with learning at school, or with the most school-age children. Common 
master hoped that apprentices have deeper skills and knowledge. 

 

Sometimes it was not enough time to explain to young people how to work independently.  

 
5. Please indicate the psychological knowledge, skills and abilities that you lacked most? 
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Lack of knowledge about the psychology of young people, communicating with them specific 
characteristics. 

 

Lack of knowledge about the times of conflicts, of interaction and communication skills. 

 
6. Please indicate the methodology of teaching and organization of practical training knowledge, 

skills and abilities that you lacked most? 

 

Lack of knowledge on all these issues, since no special education. It would therefore be very useful 
for training mentors (masters) on how to work with apprentices. 

 

We had to work not only with students but also with the masters. Masters needed to explain the 
benefits of the project. Frequent master saw the apprentice equivalent partner or potential 
competitor thought, not everyone looked at him seriously entrusted apprentice training as master 
for this has not been paid. 

 
7. Please indicate other problems that have not been mentioned? 

 

 

No problems. 

 

Due to lack of manpower apprentices work helped to quickly finish the job. Some apprentices 
believe that they could work in our company, and we know their capabilities. It would be better to 
search for financing opportunities to teach the masters the pedagogical and psychological 
knowledge. 

 

Conclusions 

1. Evaluation of trainers in both countries is very positive. They found lot of benefits in 

participating in this project: 

a. Solved problem of shortage of workers 

b. Tried future workers 

c. Very close cooperation with school teachers 

2. But also they have found the lack of pedagogical and psychological knowledge for masters. 

 

2.1.2. INTERVIEW QUESTIONS FOR TRAINEES  

1. Please indicate what you liked most participating in dual vocational training programme? 

 

 

I liked the fact that I was able to try their skills company, applying the theoretical knowledge 
acquired in school. 
I liked that the study was not boring, because I was only a few days at school, then in the company. 
I think it is better way to learn so much more than just learning in school. Also we liked that we 
were paid for their work (although not much). 
I like that I can realize my potential in the company. Work is not boring, every day I learn new 
things I can improve my skills. I like to work in realistic conditions. 
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I learned and tried what it means to work in a construction company. I liked that we worked real 
ones, I was able to experiment with different finishing. It is much easier to understand the theory, 
when it is tested in practice. 
I liked the fact that during the practice I was able to deepen my knowledge and learn something 
new. We had to work with a variety of tools and to perform various tasks. Many learned about the 
construction and especially the finish. 

 
2. Please indicate the specific difficulties encountered during practical training in company? 

 

 

In the beginning I had no skills at all, what work supervisor was expecting from me. But very soon 
everything was fine, because the work was a benevolent leader, explain everything and show. It is 
not always I have managed to do a job well from the first time. I needed masters support. Often I 
stayed behind the others workers who work a long time ago, I lacked experience. 
There were no problems. Several times I got the new task and did not know how to start. But other 
workers and the supervisor explained. 

 

No problems. Initially I did not like to handle, to remove debris and the like. But then I realized 
that this builder's part of the job, you need to pay to handle the work place, sort construction waste, 
stacked materials. 
No serious problems. If I did not understand or did not know how to do, I was able to ask for help 
from the supervisor or other workers. All friendly and helpful. 

 
3. Please indicate the specific difficulties encountered during theoretical training in vocational 

school? 

 

 

No problems. All teachers are professionals, they explain very well explain their own subject. 
At school, everything was going well. I like that the teachers come to see how we are doing in the 
company, they explain if something unintelligible. Also we discussed in the classroom about work 
in a company and how next time you can do better. 
No big problems. Some teachers could explain subject deeper.  But mostly all teachers are very 
good and I go to lessons with a smile.  

 

Very good theoretical level at school. Teachers are practitioners too; they give us lot of useful 
suggestions. Labs equipped very good. New and modern equipment. Teachers are visiting us 
frequently so we can ask all questions.  
Sometimes too much theory. I daoubt if I use it in company.  
Everything is OK. Theoretical knowledge lets me to work easier in the company.  

 
4. Please indicate which theoretical knowledge you mostly lacked during practical work in 

company? 

 

 

I have not been fully aware of the characteristics of masonry. I could not really read drawings. 
Knowledge was enough. It is good that we were able to apply them in practice immediately as it 
is easy to forget the theory of knowledge. 

 

It was difficult to calculated amounts of materials and read building drawings. 
Workflow and time management. Tthe most appropriate choice of materials. 
When I felt some lacked knowledge, master helped me.   

 
 
5. Please indicate which professional skills and abilities you mostly lacked during practical work in 

company? 
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Some of the building materials were different at work and school, and I needed time to figure out 
how to work with them. Also, at the beginning it was difficult to calculate the quantities of 
materials required, because the work surfaces were much higher than in school workshop. 
Lack of speed work. I did not always know what materials to use at work. 
Speed, dexterity skills. Sometimes I did not know what materials to use at work. 

 

Lack of speed, confidence, or to do all in high quality. 
At first, the lack of quality of works, some operations had to redo several times. 
The ability to work quickly. 

 
6. Please indicate why you are you going to continue/don‘t continue to work in this company after 
completed the dual vocational training programme?  

 

 

I would like to stay in the company after graduation, as there is very good, friendly relations 
between the employees, the normal salary. 
I want to work in this company that I could gain more knowledge, and then I'll try to work 
independently or to create small business. I like that in this company all staff is friendly. They 
timely pay wages. Masters explain if you do not understand something. 
The work I liked, I intend to continue to work here. I see a lot of perspectives, it is possible to 
get more experience, be a professional in your field. Normal salary.  

 

I intend to work in this company, because there is a fair employer, the company has a good 
reputation, get a lot of orders. I like that company appreciates our work, they paid compensation 
even though we are only in practice. 
I plan to continue to study of construction engineering at a college or university. I think it was 
useful to gain practical knowledge. I'll try to continue to study in college. 

 

7. Please indicate other problems that have not been mentioned? 

 

 

I liked that I was able to participate in a training program. 

 

It is worth for every student to participate in such program.  

 

Conclusions: 

All trainees have very positive approach about participation in this programme. 

They declared good relation with master and other staff of company. 

Trainees declare some lack of practical knowledge at the beginning, but they point out that they 

could get help either from teacher or masters. 

Trainees were glad that teachers were visiting them. 

More than 50 percent of trainees would like to continue their work in the company, other part 

would like to continues studies.  
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3. SECOND EVALUATION OF TRAINEES, TEACHERS AND SME’S 

 

Date   2016 November  

Participants  Vilnius builder training center (Lithuania)   

Teachers - 6 

Mentors (SMEs) - 4 

Trainees - 20 

 

Kontiki training center (Hungary)  

Teachers - 4 

Mentors (SMEs) - 4 

Trainees - 8 

 

Aim of the survey – to evaluate the dual training model according trainees, teachers and mentors attitude 

after 12 month of beginning the training.  

Methodology: 

Online survey for trainees  

Online survey for teachers  

Online survey for mentors 

Questionairy – 7 questions. For Lithuanian participants – Lithuanian language, for Hungarian participants 

– English language. 

Survey was open for 2 months 2016-10-15 / 2016-12-15 
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3.1. RESULTS OF SURVEY OF TRAINEES 

 

 

 Lithuania: 

Trainees age  8-19 years – 100 percent 

Gender   19 male; 1 - female 

Work experience  18 (85,71 percent) – 0 year 

  2 (14,29 percent) – 1-2 year 

 Hungary: 

Trainees age  8-19 years – 100 percent 

Gender   8 male;  

Work experience  8 (100 percent) – 0 year 

Aim – to evaluate the practical training in the workplace in company. 

Trainees answered to 5 questions describing their evaluation. Answers of Lithuanian and 

Hungarian trainees are very positive (19-20 pict.). After 12 month – they feel prepared to work 

independently, they can cooperate easily. Results from both countries are more positive as in 1 survey.  

 

 

 

19 pict. Evaluation of the practical training in the workplace in company  

 

How do you evaluate trainer's support?

How do you evaluate working environment?

How do you evaluate work and learning organization?

How do you evaluate co-operation with the trainers?

How do you evaluate your preparation to work
independently?

100,00%

80,00%

80,00%

100,00%

100,00%

20,00%

20,00%

Very good Good
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20 pict. Evaluation of the practical training in the workplace in company  

 

Aim – to evaluate the theoretical training in vocational school 

Trainees answered to 5 questions describing their evaluation. Answers of Lithuanian and 

Hungarian trainees are mostly “very good” and “good” (21 – 22 pictures).  

Lithuanian trainees were very positive about organization and conditions of theoretical training , 

Hungarian trainees were more positive about content of theoretical training. The results are quite similar 

with 1 survey results.  

 

21 pict. Evaluation of the theoretical training in vocational school  

 

How do you evaluate the content of theoretical training?

How do you evaluate the conditions of theoretical
training?

How do you evaluate the organization of theoretical
training?

How do you evaluate co-operation with teachers?

How do you evaluate your preparation to implement
theoretical knowledge into practice?

80,00%

100,00%

80,00%

80,00%

80,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Very good Good

How do you evaluate the content of theoretical training?

How do you evaluate the conditions of theoretical
training?

How do you evaluate the organization of theoretical
training?

How do you evaluate co-operation with teachers?

How do you evaluate your preparation to implement
theoretical knowledge into practice?

80,00%

100,00%

80,00%

80,00%

80,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Very good Good
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22 pict. Evaluation of the theoretical training in vocational school  

Aim - to evaluate dual training 

Answers of Lithuanian and Hungarian trainees are more positive as in 1 survey. Trainees mostly 

choose “very good” and “good” definitions for all questions (23 – 24 pictures). All trainees (100 percent) 

in Lithuania and Hungary were satisfied with work and learning assessment in company. And also 100 

percent of trainees were ready for cooperation with others.  

 

 

23 pict. Evaluation of the dual training  

 

How do you evaluate the content of theoretical training?

How do you evaluate the conditions of theoretical
training?

How do you evaluate the organization of theoretical
training?

How do you evaluate co-operation with teachers?

How do you evaluate your preparation to implement
theoretical knowledge into practice?

100,00%

80,00%

80,00%

100,00%

80,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Very good Good

Did you  get enough theoretical knowledge in your
profession?

Did you acquire enough skills in your profession?

Did you acquire enough abilities in your profession?

Are you prepared to apply theoretical knowledge, skills and
abilities in working practice?

Are you ready for cooperation with others?

Are you satisfied with your work and learning assessment in
company?

100,00%

80,00%

100,00%

80,00%

100%

100%

20,00%

20,00%

Very good Good
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24 pict. Evaluation of the dual training  

The last question was “Would you recommend to enter dual vocational training programme for 

you friend”. Trainees in both countries answered positively – 100 percent. 

Conclusions  

Trainees evaluated the practical training in the workplace in company very positively.  

All results are more positive as in 1 survey. 

Trainees feel more satisfied with theoretical and practical knowledge. 

Trainees can easily cooperate with mentors. They feel more confident in the company.  

  

Did you  get enough theoretical knowledge in your
profession?

Did you acquire enough skills in your profession?

Did you acquire enough abilities in your profession?

Are you prepared to apply theoretical knowledge, skills and
abilities in working practice?

Are you ready for cooperation with others?

Are you satisfied with your work and learning assessment
in company?

80,00%

100,00%

100,00%

80,00%

100%

100%

20,00%

20,00%

Very good Good
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3.2. RESULTS OF SURVEY OF TEACHERS 

 

 Lithuania: 

Teachers age  26-35 years – 16,67 percent; 

  36-45 years – 33,33 percent; 

  46 and more – 50 percent; 

Gender   6 male (100 percent); 

Work experience  1 (16,67 percent) – 4-6 years; 

  5 (83,33 percent) – 7 and more years; 

 

 Hungary: 

Teachers age  18-25 years – 25 percent 

26-35 years – 25 percent; 

  36-45 years – 50 percent; 

Gender   2 male; 2 female 

Work experience  1 (25 percent) – 1-3 years; 

3 (75 percent) – 7 and more years; 

 

Aim – to evaluate trainees‘ learning.  

Teachers answered to 5 questions about trainees learning. Teachers in Lithuania evaluated 

positively as “very good” and “good” all statements. (25 – 26 pict.) 

 

25 pict. Evaluation of trainees‘ learning  

 

How do you evaluate trainees’ learning?

How do you evaluate trainees’ working environment?

How do you evaluate trainees’ work and learning 
organization?

How do you evaluate trainees’ cooperation?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

75,00%

50%

50%

50%

50%

25,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50%

Very good Good
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26 pict. Evaluation of trainees‘ learning  

 

Aim – to evaluate dual vocational training  

Lithuanian teachers answered very positively all questions concerning dual training in companies, 

but still one of them mention trainees preparation to work independently as “good” and not “very good”. 

(27 pict.) 

 

 

27 pict. Evaluation of dual training  

 

Teachers in Hungary were more positive as in the 1 survey,  50 percent of them evaluated 

organization of dual training “very good” and “good”, but the ongoing programme has been evaluated “very 

good” – 100 percent. (28 pict.) 

How do you evaluate trainees’ learning?

How do you evaluate trainees’ working environment (tools, 
equipment, etc.)?

How do you evaluate trainees’ work and learning 
organization?

How do you evaluate trainees’ cooperation?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

40,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

60,00%

Very good Good

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation with trainers in
company?

How do you evaluate trainees’ practical training in 
company?

How do you evaluate organization of dual vocational
training?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

100%

100%

100%

100%

80% 20%

Very good Good
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28 pict. Evaluation of dual training  

 

One of the most important things in dual training is to evaluate trainees’ readiness for 

independent work. Teachers were asked 5 questions about trainees’ readiness for independent work. 

Answers of Lithuanian teachers were positive. Most of them agreed with all statements. (29 pict.) 

 

 

29 pict. Evaluation of trainees’ readiness for independent work  

 

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation with trainers in
company?

How do you evaluate trainees’ practical training in 
company?

How do you evaluate organization of dual vocational
training?

How do you evaluate trainees’ preparation to work 
independently?

100%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100%

50,00%

50,00%

Very good Good

Do trainees acquire enough knowledge?

Do trainees acquire enough skills?

Do trainees acquire enough abilities?

Are trainees able to cooperate?

Do trainees have abilities for learning and using
innovations at work?

100%

100%

100%

80%

100%

20%

Yes Partly
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30 pict. Evaluation of trainees’ readiness for independent work  

 

Teachers in both countries (100 percent) agreed that the implementation of dual vocational 

training in your vocational school improve the performance of the school and innovation level.  

 

Conclusions  

Teachers in Lithuania and Hungary evaluated very positively the trainees’ abilities after 12 

months in the programme.  

All statements are mentioned as “very good” and “good. 

Teachers in both countries (100 percent) agreed that the implementation of dual vocational 

training in your vocational school improve the performance of the school and innovation level. 

 

  

Do trainees acquire enough knowledge?

Do trainees acquire enough skills?

Do trainees acquire enough abilities?

Are trainees able to cooperate?

Do trainees have abilities for learning and using
innovations at work?

80,00%

100%

100%

100,00%

80,00%

20,00%

20,00%

Yes Partly
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3.3. RESULTS OF SURVEY OF MENTORS 

 

 

 Lithuania: 

Mentors age  26-35 years – 20 percent 
36-45 years – 40 percent; 

  46 and more – 40percent; 
Gender   4 male; 
Work experience  4 (100  percent) – 7 and  more years; 
 

 Hungary: 

Mentors age  26-35 years – 80 percent 
36-45 years – 20 percent; 

Gender   4 male; 
Work experience  4 (100  percent) – 4-6 years; 
 

Aim – to evaluate trainees' learning 

Mentors have been asked the same question as teachers about trainees’ learning. Results from 

Lithuania are presented in 31 pict. All statements are evaluated more as “very good” then  

“good”.  

 

 

31 pict. Evaluation of trainees learning  

 

Mentors from Hungarian companies most positively evaluated working environment, trainees 

learning and cooperation skills. (pict. 32)  

How do you evaluate trainees' learning?

How do you evaluate trainees' working environment
(tools, equipment, etc.)?

How do you evaluate  organization of trainees' work and
learning?

How do you evaluate trainees' cooperation?

How do you evaluate trainees' independence?

60%

100%

80%

60%

60%

40%

20%

40%

40%

Very good Good
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32 pict. Evaluation of trainees learning  

 

 

Aim - the overall assessment of dual vocational training 

Lithuanians mentors very positively have evaluated ongoing dual vocational training programme 

co-operation with practical training teacher in vocational school; trainees' theoretical training in vocational 

school and dual vocational training organization, but they saw very few problems with trainee’s preparation 

to work independently. But Hungarian mentors were very positive on all issues. (33 -34 pict.) 

 

33 pict. The overall assessment of dual training  

 

How do you evaluate trainees' learning?

How do you evaluate trainees' working environment
(tools, equipment, etc.)?

How do you evaluate  organization of trainees' work
and learning?

How do you evaluate trainees' cooperation?

How do you evaluate trainees' independence?

80%

80%

60%

80%

60%

20%

20%

40%

20%

40%

Very good Good

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation withpractical training
teacher in vocational school??

How do you evaluate trainees' theoretical training in
vocational school?

How do you evaluate dual vocational training
organization?

How do you evaluate trainees' preparation to work
independently?

100%

100%

100%

100%

80% 20%

Very good Good
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34 pict. The overall assessment of dual training  

 

Aim – to evaluate trainers’ readiness for trainer’s work 

Mentors have been asked to evaluate their personal skill and company’s abilities to implement 

dual training system. Lithuanian mentors answers showed that they need more pedagogical knowledge, 

collaboration skills. Hungarian mentors declared leak legal knowledge, skills and abilities to work with 

trainees Mentors declared that dual training system improved the performance of the company and 

innovation level in both countries (35 – 36 pict.).  

 

 

35 pict. Evaluation of trainers’ readiness for trainer’s work  

 

How do you evaluate ongoing dual vocational training
programme?

How do you evaluate co-operation withpractical training
teacher in vocational school??

How do you evaluate trainees' theoretical training in
vocational school?

How do you evaluate dual vocational training organization?

How do you evaluate trainees' preparation to work
independently?

100%

100%

100%

100%

100%

Very good

Do you  have enough organizational and legal knowledge,
skills and abilities to work with trainees?

Do you  have enough knowledge, skills and abilities to
collaborate with vocational school?

Do you  have enough pedagogical  knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Do you  have enough team work knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Does dual training system in your company improve the
performance of the company and innovation level?

80%

80%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

20%

Yes Partly
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36 pict. Evaluation of trainers’ readiness for trainer’s work  

 

Conclusions  

Lithuanian mentors answers showed that they after 12 months still need more pedagogical knowledge, 

collaboration skills. Hungarian mentors declared leak legal knowledge, skills and abilities to work with 

trainees. 

Mentors declared that dual training system improved the performance of the company and innovation level 

in both countries 

 

  

Do you  have enough organizational and legal knowledge,
skills and abilities to work with trainees?

Do you  have enough knowledge, skills and abilities to
collaborate with vocational school?

Do you  have enough pedagogical  knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Do you  have enough team work knowledge, skills and
abilities to work with trainees?

Does dual training system in your company improve the
performance of the company and innovation level?

80%

80%

60%

60%

80%

20%

20%

40%

40%

20%

Yes Partly
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4. DISCUSSIONS WITH SMES 

 

2017-06-19 

Participants: 2 mentors from SMEs (company “Tavastis”), 1 teacher from Vilnius builder training 

centre, 2 representatives from Panevezys College 

Aim of discussion – to evaluate feedback from teachers, mentors after completing dual training model 

and foresee opportunities for further development.  

 

PC-1. Briefly assess the training program. 

SME-1. A curriculum, in which a greater part of time (70 %) is devoted to direct work in the company, 

helps the apprentice to better prepare for future work by acquiring specific vocational skills. And the 

company knows the future workers better. 

SME-2. We have also noticed that the apprentices are more motivated because they see the possibilities of 

applying theoretical knowledge. We have made sure that they feel important in the company, we have 

shown confidence. The motivation is strengthened by even a small reward. It was also useful for the 

company itself to have extra hands. Especially it felt at the end of the training, when the apprentices 

gradually had already accumulated a lot of skills, could help to fulfill orders. 

SME-1. I will look at the benefits not only for the company but for myself as a mentor. During that time I 

learned to teach. Earlier, it seemed that a simple task does not need an explanation, but I was wrong. I was 

glad with the apprentice when he understood what I was demanding from him and he carried out precisely 

the actions. 

SME-2. Well, we have convinced the hard work of a teacher, they need a lot of patience. It is necessary to 

know a young person, to be able to attract him, to demand, but not to undermine his confidence in his own 

power, to control it, but to allow it to act on his own. The happiness is that there were no major conflicts. 

VSRC. The apprentices were happy that the mentors are very good, explaining everything. And the school 

felt that the apprentices were more motivated, had issues related to work.  

 

PC-1. How was the implementation of the  Dual Vocational Training Program at a Vocational School? 

VSRC. Well, initially, it seemed like there might be few hours of theory, but the practical work in the 

company helped to strengthen the knowledge faster, helped the apprentices to understand the significance 

of the theory in practice. By focusing on the interests of the apprentice and the requirements of the program, 

we try to use active teaching methods, we have based our experience, analyzed the specific working 

situations. 
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PC-2. How did vocational school and company cooperation take place? 

VSRC. I had to visit companies more than once, observe the work of apprentices, communicate with 

mentors. It is especially important to adhere to unified requirements. I think that cooperation was effective 

and beneficial to both sides. 

SME-1. I agree and would like to add that teachers have helped us to better understand the content of the 

program, to plan activities according to the knowledge that the apprentice has already acquired. they also 

answered the questions, helped to solve pedagogical-psychological situations. 

SME-2.  I would also mention that the teachers helped us to better understand the apprentices, their 

individual needs, and for the apprentices, of course, the control of the school was very important, which 

disciplined them more. 

 

PC-2. Although many good things have been mentioned here, however, I would also like to hear about the 

problems associated with the implementation of dual education. 

SME-1. At the beginnng, the apprentices could to help the company little, because only they were able to 

work unskilled jobs with minimal knowledge and ability. When they were taught by mentors, mentors also 

had to retreat from their work. Already in the first half of the year, the situation began to improve, and at 

the end some of the apprentices were already able to work independently and have taken the initiative for 

the company. 

SME-2. I would also mention that some of the apprentices did not have the skills to maintain order, did not 

plan to spend time, did not trust themselves. In cooperation with the school, we managed to get a better 

understanding of apprentices, while working with them individual problems were overcome. And still, 

when there are many apprentices in the company, it's hard for them to find a mentor, since one cannot 

manage a large team. In such cases, vocational teachers came back to help, who, without counting their 

time at the company, came to the ambassadors with patience. 

VSRC. Well, sometimes, it was time to stay in the company, but, after all, our common goal is to prepare 

a skilled finisher. Well, while talking about problems at school, attendance can be mentioned. Initially, 

some apprentices lacked motivation, they did not attend all lessons. But the situation changed quickly when 

they began to realize that they lacked theoretical knowledge to acquire the skills they needed to work. 

PC-1. To conclude, we would like to ask what you propose to improve in the future by implementing dual 

education. 

SME-1. I would have liked that mentors-mentors would need more pedagogical-psychological knowledge 

and abilities. Students should be led by people who have a vocation and have completed a special training 

course. And, perhaps, such a form of training is more likely to be beneficial in larger companies where 

more masters and easier to select appropriate mentoring.  
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SME-2.  And yet, there should be funding opportunities for masters-mentors, as work with the apprentices 

increases the intensity and responsibility of the work, and less time for their direct work. 

VSRC. The program really makes sense in order to train skilled workers, it is only difficult to find 

companies that would agree to do dual training together. 

 

Conclusions: 

Mentors were happy to participate in the programme. They have pointed benefits to the company 

and mentors personally. 

Mentors also mentioned the main problem – possibility to get funding for mentors as they 

worked very intensive at this period.  

Teachers found main problem – to find one company that could host all group of students. In 

case of choosing many small companies – they foresee problem of monitoring.  

Teachers were satisfied that this model increased motivation of the students, they didn’t feel 

boring.  
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5. SUMMARY OF THE RESULTS, CONSEQUENCES AND 

RECOMMENDATIONS 

 

 5.1 SUMMARY OF THE RESULTS OF THE DIFFERENT EVALUATIONS 

 

Lithuanian trainees, trainers and mentors were very active in all evaluation stages. The main 

problems from trainees was noticed – preparation to work independently. The same problem, the teachers 

declared too. Mentors said that they need more pedagogical and psychological skills. Also they declared 

that to take care about trainee – is quite difficult and long job. But mentors agreed that after 12 months 

trainees created added values to the company and helped to solve problems with shortage of workers.   

 

 
 
 

Hungarian trainees were very positive about content of theoretical training. Teachers in Hungary 

doubted about trainees learning, organizational skills and cooperation. Also teachers in Hungary were not 

so positive about organization of dual training, but the ongoing programme has been evaluated “very good”.  

Hungarian mentors declared leak legal knowledge, skills and abilities to work with trainees 

 
 

 

Evaluation in both countries showed quite positive results from all target groups: trainees, trainers 

and mentors.  

Comparing both surveys, it could be declared that trainees after 12 months become more positive, 

their self-evaluation increased. Lithuanian trainees were very positive about organization and conditions of 

theoretical training, Hungarian trainees were more positive about content of theoretical training. After 12 

month – trainees in both countries felt prepared to work independently, they can cooperate easily. 

Evaluation of dual training presented that all trainees (100 percent) in Lithuania and Hungary were 

satisfied with work and learning assessment in company. And also 100 percent of trainees were ready for 

cooperation with others. Trainees in both countries would recommend entering dual vocational training 

programme for friend. And the same results were presented in both surveys.  
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Analysis of teachers answers in both countries showed that teachers in Lithuania evaluated 

preparation to work independently satisfactory – 33 percent. The same evaluation was for cooperation too. 

But they were quite positive about working environment and learning. After six months  

Teachers in Hungary were quite positive about preparation to work independently, but they were 

not so sure about trainees learning, organizational skills and cooperation,  

Lithuanian teachers during evaluation of dual vocational training answered very positively all 

questions concerning dual training in companies, but they doubted about trainees preparation to work 

independently. Teachers in Hungary were not so positive. 50 percent of them evaluated organization of 

dual training satisfactory, but the ongoing programme has been evaluated “very good” – 100 percent.  

Teachers in both countries (100 percent) agreed that the implementation of dual vocational training 

in your vocational school improve the performance of the school and innovation level.  

Evaluation of mentors in both countries is very positive. They found lot of benefits in participating 

in this project: 

- Solved problem of shortage of workers 

- Tried future workers 

- Very close cooperation with school teachers 

Lithuanians mentors very positively have evaluated ongoing dual vocational training programme 

co-operation with practical training teacher in vocational school; trainees' theoretical training in vocational 

school and dual vocational training organization, but they saw very few problems with trainee’s preparation 

to work independently. But Hungarian mentors were very positive on all issues.  

Lithuanian mentors answers showed that they after 12 months still need more pedagogical 

knowledge, collaboration skills. Hungarian mentors declared leak legal knowledge, skills and abilities to 

work with trainees. 

Mentors declared that dual training system improved the performance of the company and 

innovation level in both countries 

  



38 
 

5.2 CONSEQUENCES FOR CURRICULA 

 
On the basis of the evaluation results, we can conclude that all project participants - trainees, 

trainers in companies and teachers in schools - have a positive evaluation of the Finisher (builder) non-

formal dual training program.  

According to trainers in companies, apprentices during the study process are giving added value 

to the company and the employer has perfect opportunity to select employees who are satisfied with it. 

Apprenticeship helps to develop the future employee's loyalty to the company.  However, trainers in 

companies acknowledged that they lacked pedagogical-psychological readiness to be mentors, mentioned 

that the responsible mentor's work was diverted from direct duties, and therefore an additional remuneration 

was needed for it.  

According to the trainees, the work under real conditions taught them to be responsible, self-

reliant, self-confidence, and for some, they helped to discover the vocation. Possibility to apply theoretical 

knowledge in practice increased the motivation of apprentices; various unexpected working situations 

taught them to make decisions quickly, evaluate their actions and to take responsibility.  

Interviews with teachers showed that working with the Finisher (builder) curriculum a vocational 

school applied special, action-oriented teaching/learning techniques and methods during classes, analyzed 

work situations, provided flexible training/learning services, adapting to learners' needs and abilities and 

demands of the labor market. Teachers have also identified better motivation for learners. The teachers also 

admitted that they had spent a lot of time in the company helping for trainers in companies.  

Due to the structure and content of the program, the participants did not have concrete proposals, 

but it was noted that content descriptions of modules need to be updated on a regular basis in order to 

familiarize learners with the innovations in the construction sector, important for the profession of finisher, 

taking into account new building materials, equipment and tools.   

Training/learning oriented towards activity is implemented using different learning techniques. 

The school must create conditions to acquire professional qualification for all learners (youth, adults, 

disabled, gifted learners) taking into account their age, experience, education and cultural differences, 

adapting to their needs and possibilities. 

The workplace must be equipped with technological equipment, necessary and accurate tools and 

other technological and personal safety equipment corresponding to the requirements of the Programme, 

and all works required by the vocational training programme are performed. 

Organizing training in the Finisher (builder) curriculum for theoretical and practical training will 

be used for day or bloc teaching, combining vocational school, company and apprentice needs.  
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5.3 RECOMMENDATIONS FOR FUTURE APPLICATIONS 

 
On the basis of the evaluation results, recommendations for future use of the curriculum “Finisher” 

could be: 

Information of the trainees  

• To familiarize the trainees with dual education goals, tasks, legal regulation, with Finisher (builder) 

preparation Standard Level 3 of vocational qualification, organization of the teaching/learning 

process under their responsibility; 

• Organize a trip to the company, show the workplace, and introduce the mentors. 
 

Cooperation between school and enterprise  

• Strengthening school-enterprise collaboration by combining the objectives of practical and theoretical 

training,  

• Close cooperation on development of content of the program and drawing up a curriculum timetable; 

• Regular discussing on the monitoring, control and evaluation of apprenticeship work. 
 

Preparation of teachers in schools 

• Allow vocational teachers to get acquainted with the company in advance with practical training, 

• Present the equipment and materials used therein,  

• Show apprenticeships, establish close contacts with mentors. 
 

Preparation and training of trainers in companies  

• Organizing for upcoming mentors training in professional pedagogy, psychology and leadership (up to 80 

hours) leading to certificates of competency acquired. 
 

Organization of implementation  

• In order to successfully organize the implementation, it is necessary to develop legally regulated 

model dual-education contracts. 

• To encourage the participation of small and medium-sized enterprises in dual training, it is 

necessary to apply tax incentives that allow companies to reduce their corporate income tax 

depending on their investment in apprenticeship. This would help solve the issue of payment for 

both students and mentors - mentors and cover company costs for mentoring training. 

• By choosing companies to perform dual training, they should aim for the technological equipment needed to 

implement the Finisher (builder) dual training program in order to ensure that apprentices are provided with 

a job that matches their available abilities to actively participate in the training process by a well-prepared 

master-instructor.  
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ANNEXES 

  



41 
 

Annex 1 

Survey of trainees 
 

Participants Apprentice 

  

Age 14-15 16-17 18-19 20 and more   
      
Gender Man Women  
    
Working experiance in the specialty 

0 1-2 
3 and more 

years 
 

 

      
Evaluation of the practical training in the workplace in company 

Evaluation of the practical training in the 

workplace in company 

Very good 
(5) 

Good (4) 
Satisfactory 

(3) 
Unsatisfac-

tory (2) 
Bad (1) 

How do you evaluate trainers‘ instructions, 
consultations, other support? 

     

How do you evaluate working environment 
(tools, equipment, etc.)? 

     

How do you evaluate work and learning 
organization? 

     

How do you evaluate co-operation with the 
trainers? 

     

How do you evaluate your preparation to 
work independently? 

     

Evaluation of the theoretical training in vocational school 

Evaluation of the theoretical training in 

vocational school 

Very good 
(5) 

Good (4) 
Satisfactory 

(3) 
Unsatisfac-

tory (2) 
Bad (1) 

How do you evaluate the content of 
theoretical training? 

     

How do you evaluate the conditions of 
theoretical training? 

     

How do you evaluate the organization of 
theoretical training? 

     

How do you evaluate co-operation with 
teachers? 

     

How do you evaluate your preparation to 
implement theoretical knowledge into 
practice? 

     

Evaluation of preparation to work independently? 

Dualinio profesinio mokymo vertinimas Yes (4-5) Partly (3-4) No (1-2)  
Did you get enough theoretical knowledge in 
your profession? 

   
 

Did you acquire enough skills in your 
profession? 

   
 

Did you acquire enough abilities in your 
profession? 

   
 

Are you prepared to apply theoretical 
knowledge, skills and abilities in working 
practice? 

   

 

Are you ready for cooperation with others?     
Are you satisfied with your work and learning 
assessment in company? 

   
 

 
Would you recommend to enter dual 

vocational training programme for your 

friend? 

Yes Partly No 
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Annex 2 

Survey of teachers 
 

Age 18-25 26-35 36-45 46 and more   
      
Gender Man Women  
    
Working experience in the 

specialty. 
0 1-3 4-6 

7 and more 
years 

 

      
Evaluation of trainees’ learning 

Evaluation of trainees’ learning 
Very good (5) Good (4) 

Satisfactory 
(3) 

Unsatisfac-
tory (2) 

Bad (1) 

How do you evaluate trainees’ 
learning? 

     

How do you evaluate trainees’ 
working environment (tools, 
equipment, etc.)? 

     

How do you evaluate trainees’ work 
and learning organization? 

     

How do you evaluate trainees’ 
cooperation? 

     

How do you evaluate trainees’ 
preparation to work independently? 

     

Evaluation of dual vocational training 

Evaluation of dual vocational 

training 
Very good (5) Good (4) 

Satisfactory 
(3) 

Unsatisfac-
tory (2) 

Bad (1) 

How do you evaluate ongoing dual 
vocational training programme? 

     

How do you evaluate co-operation 
with trainers in company? 

     

How do you evaluate trainees’ 
practical training in company? 

     

How do you evaluate organization of 
dual vocational training? 

     

How do you evaluate trainees’ 
preparation to work independently? 

     

Evaluation of trainees’ readiness for independent work 

Pasirengimo būti mentoriumi 
vertinimas 

Yes (4-5) Partly (3-4) No (1-2) 
 

Do trainees acquire enough 
knowledge? 

   
 

Do trainees acquire enough skills?     
Do trainees acquire enough abilities?     
Are trainees able to cooperate?     
Do trainees have abilities for 
learning and using innovations at 
work? 

   

 

 
Does the implementation of dual 

vocational training in your 

vocational school improve the 

performance of the school and 

innovation level? 

Yes Pratly No 
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Annex 3 

Survey of mentors 
 

Age 18-25 26-35 36-45 46 and more   
      
Gender Man Women  
    
Working experiance in the specialty 0 1-3  4-6  7 and more   
      
Mentor‘s work experience in the specialty 0 1-3  4-6  7 and more   
      

Evaluation of trainees’ learning 

Evaluation of trainees’ learning Very good 
(5) 

Good 
(4) 

Satisfactory 
(3) 

Unsatisfac-
tory (2) 

Bad 
(1) 

How do you evaluate trainees’ learning?      

How do you evaluate trainees’ working 
environment (tools, equipment, etc.)? 

     

How do you evaluate organization of trainees’ 
work and learning? 

     

How do you evaluate trainees’ cooperation?      

How do you evaluate trainees’ independence?      

The overall assessment of dual vocational training 

The overall assessment of dual vocational 

training 

Very good 
(5) 

Good 
(4) 

Satisfactory 
(3) 

Unsatisfac-
tory (2) 

Bad 
(1) 

How do you evaluate ongoing dual vocational 
training programme? 

     

How do you evaluate co-operation with 
practical training teacher in vocational 
school? 

     

How do you evaluate trainees’ theoretical 
training in vocational school? 

     

How do you evaluate dual vocational training 
organization? 

     

How do you evaluate trainees’ preparation to 
work independently? 

     

Evaluation of trainers’ readiness for trainer’s work 

Evaluation of trainers’ readiness for 
trainer’s work 

Yes (4-5) 
Partly 
 (3-4) 

No (1-2) 
 

Do you have enough pedagogical knowledge, 
skills and abilities to work with trainees? 

   
 

Do you have enough organizational and legal 
knowledge, skills and abilities to work with 
trainees? 

   

 

Do you have enough knowledge, skills and 
abilities to collaborate with vocational 
school? 

   

 

Do you have enough team work knowledge, 
skills and abilities to work with trainees? 

   
 

Does implementation of dual vocational 
training in your company  improve the 
performance of the company and innovation 
level? 

   

 

 
Does implementation of dual vocational 

training in your company  improve the 

performance of the company and 

innovation level? 

Yes Partly No 
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Annex 4 

INTERVIEW TRAINEES/APPRENTICES 

Dear trainee, 
Semi stuctured interview designed for trainers students in 2015–2017 participating in 

the dual vocational training project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary  
The interview data will be used to assess the dual vocational training programme 

implementation success. 
 

We guarantee the confidentiality of your answers. 

Thank you for your cooperation 

Please read the interview questions and fully answer to every question. 

INTERVIEW QUESTIONS: 

1. Please indicate what you liked most participating in dual vocational training programme.? 
  
 
2. Please indicate the specific difficulties encountered during practical training in company? 
  
 
3. Please indicate the specific difficulties encountered during theoretical training in vocational school? 
  
 
4. Please indicate which theoretical knowledge you mostly lacked during practical work in company? 
  
 
5. Please indicate which professional skills and abilities you mostly lacked during practical work in 
company? 
   
6. Please indicate why you are you going to continue/don‘t continue to work in this company after 
completed the dual vocational training programme?  
7. Please indicate other problems that have not been mentioned? 
  
Thank you for your answers   
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Annex 5 

INTERVIEW QUESTIONS FOR TRAINERS‘ 

Dear trainer, 
 

Semi structured interview designed for trainers in 2015–2017 participating in the dual 

vocational training project “Work-Based Learning“ programme in Lithuania and Hungary  
The interview data will be used to assess the dual vocational training programme 

implementation success. 
We guarantee the confidentiality of your answers. 

 Thank you for your cooperation 
 
Please read the interview questions and fully answer to every question. 

INTERVIEW QUESTIONS: 

1. Please indicate the main benefits of dual vocational training implementation in your company? 
  
 
2. Please indicate the main difficulties of dual vocational training implementation in your company? 
  
 
3. Please indicate the main problems you encounter in cooperation with vocational school? 
  
 
4. Please indicate the pedagogical knowledge, skills, and abilities that you lacked most? 
  
 
5. Please indicate the psychological knowledge, skills and abilities that you lacked most 
  
 
6. Please indicate the methodology of teaching and organization of practical training knowledge, skills 
and  abilities that you lacked most 
  
 
7. Please indicate other problems that have not been mentioned? 
  
 

Thank you for the answers 
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Construction finisher dual vocational 

training program  
The Curricula for Dual Vocational Training "Finisher", developed for 
Lithuania, also forms the basis for vocational training in Hungary. This 
report includes implementation for Hungary.       

KONTIKI SZAKKÉPZŐ Zrt   
June    
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I. Background of the vocational training program  
Vocational curriculum framework 

– No. CXC. Act on National Public Education of year .,  
– No. CLXXXVII. Act on Vocational Education and Training of year .,  

also based on 
– / . VII. .  Government Regulation of National Qualification 

Register, 
– / . VIII. .  Government Regulation about the acknowledged 

vocational qualifications’ module system, 
– Decree No. / . VIII. .  NGM about    Painter, wallpapering 

qualification exam requirements,    Bricklayer and hard finisher 
vocational and exam requirements referring to    Painter, 
wallpapering qualification exam requirements,    Bricklayer and 
hard finisher framework curricula.  

II. Details of the professional qualification  
Vocational qualification number      
Title of vocational qualification  The Hungarian National Qualification Register does 

not involve the given profession. 
WBL project name  finisher  

WBL project name  construction finisher highly-skilled worker   
The number of vocational group and its title  . Architecture  
Number and name of sectoral classification  XVI. Construction industry  
Number of vocation training classes     
Proportion of theoretical training  %  
Proportion of practical training  %  The exact time period spent with professional practice program at summer time:  After the first year of the vocational training: 160 hours   
III. Conditions of entering the dual vocational training 
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Educational requirement  primary school completion   
Professional practice   
declaration about the intent of partaking  from the economic entity providing 
professional practice,  
Admission competencies  completed courses before or in case of partial completeness, 
parallel  in the area of public knowledge in order to be able to start the training 
program.   
Standard medical requirement  based on valid certificate of medical fitness. 
Competence standards  based on the valid certificate of competence standards.  
IV. Conditions of acquiring the vocational certificate  
Personal conditions 
Those educators and professionals are allowed to take part in the theoretical training of 
the vocational education, who have the suitable qualification regulated by the Act 
CLXXXVII. of year .  
The partaking in the dual vocational training program is possible for those 
professionals provided by an economic entity, who possess qualification and 
certificate proving competencies regulated in the Act CLXXXVII. of year  on 
Vocational Education and Act CXC. of year . on Public Education.  
Condition of facilities and equipments   
Proper tools and equipments are listed in the professional and exam requirements of 
the training program of painters, paper-hangers, bricklayers and hard-finisher 
students. 
The tools and equipments shall be provided by the economic entity responsible for the 
training program. The proper tools and equipments shall be ensured by the economic 
entity responsible for the training program in a way that other economic entities are 
invited to provide these equipments. The validation and control of the presence of 
tools and equipments are validated by the proper chamber responsible for the area.  
V. Lesson plan for full-time vocational study   
Weekly lesson numbers of construction finisher vocational training program  
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Year Number of hours 

with free section 
period Number of 

hours/year with 
free section 

period 1. year   hours/week  hours/year 
Total    hours 

. year  hours/week  hour/year 
Total    hours   

career guidance activities are to be organized in the free section period. 
Career orientation programmes and the professional theoretical and practical activities 
of the hard-finishing work requirement module are organized in the free section 
period at the economic entities.  Table 1. Yearly subjects for the professional requirement modules in the dual vocational training program of finishers  Professional requirements-modules Subjects Vocational school training without public knowledge classes Year 1. Year 2. theoretical weekly number of subjects practical weekly number of subjects cpt theoretical weekly lessons practical weekly lessons 11500-12 Work health and safety Work health and safety 1. year, 2 hours in the first 9 weeks, 0 hours after the given period 2     Free section Professional orientation of painters, wallpapering professionals in the 1. year in the first 4 weeks  3    11499-12 Employability II. Employability II.  in 2.Year, 2 hours in the last 8 weeks, before that 0 hours.    2  
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11497-12 Employability I. Employability I.     2  10101-12 Common activities of building constructions  Basics of building constructions  1. Year, first 9 weeks 1,5 hours; after the given period 3,5 hours In 2. Year, in the first 8 weeks, after the given period 0 hours 3  2  Basics of building constructions practice    1   10104-12 Painting, decorating work Painting and decorating wall surfaces 2  2  The practice of painting and decorating wall surfaces  9  7 10103-12 Painting practice on wood, wall, metal and special surfaces  Painting  4  1,5  Painting practice    4  4 10105-12 Papering work  Papering works 3  2  Practice of papering  4  7,5 10276-12 Hard finishing work Hard finishing work 2  2   Hard finishing practice   4  8 Total 35 160 35   
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 Table .   
Quantity of time referring to yearly subjects and topics belonging to the 

professional requirement modules   Professional requirement modules Subjects/topics  Vocational school training without public knowledge classes Number of hours Total Year 1. Year 2.  t p total t p 11500-12 Job safety and health  Job safety and health 18         18 Basics of work protection 4       4 Forming work environment 4       4 Personal conditions of employability 2       2 Safety of work tools 2       2 Effects of work environment 2       2 Legal side of work protection 4       4 In free section period Painter, wallpapering professional orientation in 1.Year in the first 4 weeks  12   12 11499-12 Employability II. Employability II.     16   16 Basics of labour law      4    4 Establishment of employment      4    4 Job seeking      4    4 Unemployment      4    4 11497-12 Employability I.  Employability I.     64   64 Systemic grammar 1     10   10 Systemic grammar 2     10    10  language skill development     24    24  Professional word knowledge     20   20 10101-12  Common activities of construction industry Basics of construction industry 108   16  124 Professional work and safety protection 36    36 Basics of construction 72    72 
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Labour law and entrepreneurship   16  16 Basics of construction industry practice  36   36 Basics of architecture  12   12 Engineering drawing  12   12 Physics of constructions  12   12 10104-12 Painting, decorative works Painting and decorating walls 108  64  172 Technologies of painting, professional knowledge of materials 36  24  60 Material and production knowledge of painting 36  16  52 Decorating work, theory of colours, engineering drawing 18  8  26 Calculations 18  16  34 Painting and decorating walls practice  324  224 548 Examination of base surface, analysis of membrane systems  36  24 60 Painting on different surface with different materials  126  56 182 Special painting techniques, decorations  162  144 306 10103-12 Coating work on wood, wall and metal surface  Coating 108  48  156 Analyzing base surface 22  16  38 Technology and calculations of coating 30  8  38 Coating materials, additional materials 26  8  34 Knowledge of the materials and additional materials of coating 30  16  46 
Coating work practice   144  128 272 Analysis of base coat and membrane system  36  32 68 Coating on different surface  72  64 136 
Decoration process of 
coating work   36  32 68 10105-12 Papering works  108  64  172 
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Papering works Order, tools and machines of wallpapering 36  16  52 Decoration technologies 9  8  17 Calculation 18  16  34 Material knowledge 27  16  43 Grouping of wallpapers, knowledge of production 18  8  26 Wallpapering practice  144  176 320 Preparation and pre-treatment of surface  27  32 59 Applying adhesives  45  32 77  Papering, decoration  72  112 184 10276-12 Hard finish works Hard finish works 72   64  136 Checking, preparing and alignment of finishes 20     20 Traditional thick wall covering and floor tiling 22     22 Adhesive bonded thin wall covering and floor tiling 30     30 Tiling/covering plans, calculation of material requirements     32  32 Creation of facade covering    16  16 Outer covering knowledge    16  16 Practice of hard finish   144   256 400 Alignment of covering  28   14 42 Creating indoor covering  58   71 129 Creating outdoor wall covering and floor covering  58   71 129 Creating outer covering     100 100         Total: 450 804  336 784 2346 Total: 1254 160 1120 2534 Proportion of lectures            30% Proportion of practice         70% 
Abbreviations  t/theory, p/practice, cpt/continual practice training     
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  Identification number 11500-12  Occupational health and safety  professional module’s  subjects, topics 
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Identification number 11500-12 Competencies of subjects and topics in occupational health and safety professional module  11500-12  Occupational health and safety  Occupational health and safety Basic conceptions of work safety Creating workplaces Personal conditions of work Worktool safety Work environment Worker protection- legal knowledge TASKS Conscious about the importance of work health and safety x      Keeps and make others keep the work protection rules  x     Keeps and make others keep the personal and organizational conditions of work safety rules   x    Secures the requirements for personal and equipment resources     x   Takes part in the execution of work safety regulations in co-operation with a professional or work protection representative  x x x x x PROFESSIONAL KNOWLEDGE Health and safety at work, as values x      Consequences of work accidents and sickness x     x Work protection, legal framework x     x Rules of work creation  x     Personal and organizational conditions of work   x    Tools and equipments at work    x   Work protection requirements at work      x Work protection experts and their tasks at work      x Work protection interest group at work      x PROFESSIONAL SKILLS Handling information sources  x  x x  Colour-sings and symbols of safety  x     
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Reading competency of professional texts x x x x x x PERSONAL COMPETENCIES Responsibility   x  x x Compliance x     x Decision making skills     x  SOCIAL COMPETENCIES Feedback skills x    x  Controllability   x  x  Controlling skills   x  x  Methodical competencies Systematic skill x    x x Precautionary principle  x   x  Situation awareness  x  x x   1. Workplace health and safety subject*  1.1. Aim of the subject Basic preparation for executing work in a healthy and secure way and also for acquiring the competencies for safe working behaviour. No preliminary requisite.  1.2. Topics  1.2.1. Basic knowledge of work safety     The significance of health and work safety  Historical review. Significance of job safety, health requirements, rules, obligations and institutional regulations in connection with organized work. Understanding of staff and material requirements of non-hazardous and safe work.  Understanding the work environment and the effect of it to the workers’ mental and physical health, the risks to the health and safety of workers and the straining components of work. Importance and potential of prevention  Protecting the workers’ health and working capability by humanizing the work environment and following the requirements for the aim of preventing occupational illness.  Terms, types and designation of confidential technology, safety regulations, self-protective tools and organizational actions. Work protection as a complex term (work safety and health)  Hazardous and harmful production factors  Sources and terms of work protection  
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Regulations of Act XCIII of year 1993. on work protection.   1.2.2. Establishing workplaces   Basic rules of establishing workplaces  Basic requirements of establishing workplaces, modes of effective protecion, priorities. Social establishments Ensuring proper changing rooms, rest rooms, toilets.  Transport routes, escape routes, sings  Transport routes, escape routes, tiling of rooms, doors, stairs, dangerous areas, sings and barrier-free environment. Fire prevention- basic steps, planning, maintenance, service, fixing and review. Fire extinguishers, fire extinguisher techniques, fire alarm – fire alarm sign, fire indicator, fire centres and remote controlling institutions.  Criteria of product responsibility and marketing. Handling materials  Handling at workplace. Manual and machinery handling and their types. Rules of manual handling, preventing back problems.  Storage  Types of goods, storage types  Occupational order maintenance and waste handling.  Signs, tags, security colours and symbols. Waste management, the aims and tools of environmental protection.  1.2.3. Personal conditions of work   Staff requirements of work: legal employment, fitness for work- certificate, employment restrictions, professional knowledge, work protection knowledge Organizational conditions of work: restriction of working alone, requirement for control. Rules for self-protective tools.  1.2.4. Safety of work tools   Classification of work tools  Defining the following terms: tools, machines, equipments.  Documentation of tools  Installation of work tools, requirement of documentation and the proper EC declaration for the tool/product, other certifications proving the fitness. Dangers of tools, safety steps 
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 Basics of safety, sources of danger, reliability, failure. Attributes of safety, dangerous work equipments, commissioning procedure.  Conditions of usage of work equipments.  Conditional and unconditional safety, role of constructional and human element. Basic requirement for general commissioning. Creating handling elements, protective equipments, checking safe work environment and ergonomic requirements.  1.2.5. Work environment effects   Sources of danger, components of it (sound, vibration, heat, stress, hazardous materials and mixes).  Recognizing method, ways of protection against physical, biological and chemical effects on workers, main sources of danger. The term of stress and occupational stress, significance of protection at workplace.  The terminology of risk, risk management.  Recognizing risks, evaluating and handling them to secure the non-hazardous and safe environment of work and to prevent occupational injury and accidents. Significance of partaking by workers.  1.2.6. Work safety- legal knowledge   The legal system of work safety, laws, regulations and obligations  Health, safety, dignity are basic rights provided by the Basic Law and shall be secured as work condition in order to preserve physical and mental health. The requirements, rules and norms and the partaking identities (state, employers, employees) are sanctioned in the Act XCIII. in year 1993. on Work Protection. Requirements of Chemical Safety of year 2000 in the Act XXV. Local standards, requirements of employers.  Works safety tasks at work  Basic tasks of employers to provide safe and non-hazardous work environment. Planning, maintenance. Tasks of employees during work. Tasks of work safety professionals at a workplace    Tasks required in the framework of work safety and health . Accidents and sicknesses.   Accidents and work accidents, occupational diseases. Steps when there is work accident. Examination as a tool of prevention. Work safety interest representation at workplace 
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 Significance and options of work safety interest representation. The role, tasks, right of the assigned representatives.       Identification number 11499-12   Subjects and topics of Employability II.  
professional requirement module  
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  Identification number -  Competencies of subjects and topics in Employability II.  professional module  11499-12 Employability II. Employability II. Basics of labour law Starting employability Seeking for job Unemployment TASKS Becomes employed  x  x     Uses the techniques of labour market     x    Maps the available career possibilities      x   Creates entrepreneurship and maintains it       x  Creates motivation letter and Curriculum Vitae      x   Does student work    x     PROFESSIONAL KNOWLEDGE Rights, duties, responsibilities of employees  x  x     Labour law, occupational form   x x      Special practices(voluntary job, student job)  x x      Work seeking methods     x    Establishing and maintaining entrepreneurship       x  Labour organizations      x   Certificates needed for work    x     Starting employment    x     Taxation, insurance, health insurance and retiring allowance from the aspect of work.  x  x     Rights, duties and options of the unemployed (job-seeker)     x  x  Specific side of labour market (career guidance, job fairs)       x x  PROFESSIONAL SKILLS General reading comprehension  x x x  x  General writing competence  x  x  x  x Basic computer skills   x x  x  x  Handling information sources  x  x  x  x General speaking skill   x  x x  x  PERSONAL COMPETENCIES Self-development x  x  x  x  Organizational skill     x  x  
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SOCIAL COMPETENCIES Contact establishment skills    x x  x  Determination  x  x  x  x METHODICAL COMPETENCIES Logical thinking  x x x  x  Information gathering  x  x  x  x    2. Employability II. subject   2.1. Aim of the subject The aim is the overall preparation of students for the methods and techniques of job searching and acquiring the basic knowledge of the field of work.  2.2. Topics  2.2.1. Basic knowledge of labour law   
Rights of employees being employed in suitable circumstances, remuneration, 
reimbursement, modification of job contract, holidays , obligations presence, 
availability, behavioural rules, co-operation, informativeness , responsibility of 
the employee preservation responsibility, employee insurance, damage caused 
by negligence . 
Labour law  partners in a job contract, establishing employment, duties, 
modification of job contract, ending job contract, pending job contract, 
dismissal, holiday, severance payment. 
Ways of employment  within the framework of an employment relationship, 
engagement agreement, contract for services, as public-sector employee, as 
public service.  
Special employment  simplified employment  types  atypical employment 
forms regulated by the New Labour Code remote work, outworking, 
borrowing workforce, flexible work time employment, simplified employment 
agricultural, seasonal work, occasional work , self-employment, primary 

producer, student employment, voluntary work.    2.2.2. Maintaining employment  Employment types: employment contract, full-time and part-time work, fixed-term employment, indefinite period of employment, minimum wage and guaranteed minimum wage, rules of representing others and probation time. 
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Documents needed for establishing work contract and those that are obligatory to get hold of, in case of the termination of employment.  Relationship between taxing, insurance, health insurance and pension: 
employee’s obligation towards paying contributions, employer’s taxation and contribution fees, types of health insurances (financial and non-financial) and pension and employment.  Searching a job   
Mapping career possibilities  self-awareness, realistic aims, knowledge of local 
labour market, role of mobility, role of trainings, knowledge of modes of labour 
support. 
Creating motivational letter and Curriculum Vitae  importance of documented 
values, formal and content criteria, categories of professional CV  ordinary, 
Europass, American version, choosing the matching picture and e-mail address, 
build-up of motivational letters.  
Work searching methods  newspaper advertisements, job searching sites on the 
Internet, personal relationships, importance of being part of a relationship net, 
EURES European Employment Service as a helping tool to find job possibility 
in the European Union , job seeking with the help of labour organizations, 
applying for companies’ database, the significance of social sites. 
Applying labour market techniques  Employability Information Councillor 
Hungarian  FIT , Employability Information Spots Hungarian  FIP , National 

Career Orientation Portal Hungarian  NPP . 
Job interview  preparation, appearance, performance ont he job interview, role 
of body language.  2.2.3. Unemployment   Rights, obligations and possibilities of an unemployed (job seeker): registering as a job seeker; co-operating with labour organizations – main criteria of obligations; sanctions of the violation of co-operation obligation; pending registry, removal from the register; services provided by labour organizations, mainly placement.  Job seeking aids: ”passive tools”  job seeking allowances and job seeking aid for the pre-pension period. Travel compensation. Employment equivalent salary. Public employment: the aim of public employment, target group of public employment, main regulations of public employment  
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Labour union: National Employment Service (Hungarian: NFSZ), National Labour Office (Hungarian: NMH), labour centre, tasks of the delegation. Aids provided for job seekers ”active tools”  support of self-employment, employment helping aids (trainings, wage based aids, mobility support). Establishing and maintenance of undertakings: corporate forms, individual forms, primary producer, registry processes, maintenance, regulations of the termination of undertaking. Specialities of labour market, services of National Employement Service: career 
guidance, labour and career guidance, job seeking guidance, boj seekers’ club, psychological guidance.     Identification number 11497-12   Subjects, topics of Employment I.  

professional requirement module    
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Identification number -  Competencies of subjects and topics in Employment I.  professional module   11497-12 Employment I. Employment I. Systemic grammar I. Systemic grammar II. Language development Professional terms TASKS In foreign language:         introduces (personal and professional side) x x x x fills in forms (forms contain basic personal data)  x x x x able to execute work with the help of foreign professional control and co-operation     x PROFESSIONAL KNOWLEDGE Foreign language:         Uses simple phrases and words in the field of 
one’s profession       x Basic job-specific words        x PROFESSIONAL SKILLS Filling in simple forms in foreign language  x   x Understanding of foreign language questions, giving a simple sentence response x x x x PERSONAL COMPETENCIES Development skill, self-development    x x    SOCIAL COMPETENCIES Language usage confidence  x  x  xc   Interpersonal skills    x  x   METHODICAL COMPETENCIES Collecting information    x  x   Analytic thinking      x    
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3. Employability I. subject   3.1. The aim of the subject The aim of the subject is to provide students the skills to be able to present personal and professional introduction and to fill in standard forms containing personal data of themselves. The secondary aim is to provide the knowledge that makes students implement work in a foreign language training environment. It is also an objective to provide students with basic grammatical knowledge, which can give base to foreign language association memory development and inductive language through the 4 basic skills and basic communication topics. Competence development connected to foreign language competence is carried out based on this knowledge.  3.2. Subjects  3.2.1. 3.2.1. Systemic grammar 1   
Students revise  tenses present, past, future  and practice them in the 

framework of a job interview connection to their field. The aim is to help 
students understand the grammatical forms and ease their situation when being 
interviewed. The student is able to answer simple questions connected to the 
result of work and future tasks. Proper tense usage is practiced in this part as to 
make students able to react in simple sentences.  3.2.2. Systemic grammar 2   The student learns the following grammar constructions: negation, first conditional, auxiliary verbs (ability, option, need). In this way, the student is able to present himself/herself in a more exact way and present a more complex professional and personal introduction of him/herself.  Using the 3 basic tenses and auxiliary verbs, it is provided for students to be able to give answers during job interviews in foreign language. By learning how to form question and the word order itself, it is possible to understand interview questions and asking clarification questions as well.  3.2.3. Language skill development   /Inductive language learning skill and foreign language associative memory development with phonetic skill development./ The main aim is to systematize the knowledge of basic word knowledge. The aim can be implemented through inductive language learning skill 
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development and foreign language associative memory development by using 4 basic communication topics. With the help of inductive language learning ability, the student is able to conclude the structure and rules of the given foreign language.  It is inevitable to consciously develop the given skill in order to make students see the language as a coherent structural system. Foreign language associative memory development is strongly connected to the given development, which includes the acquirement of a foreign language material: skill to make relationship between the stimulus (words and phrases of the mother language) and the response (words and phrases of the target language). Both development forms are carried out in the framework of everyday conversational topics. Topics: - personal introduction - the world of work - everyday activities - catering, accommodation Though the given topics, students shall acquire the basic phonetic rules of the target language.  3.2.4. Job-related words   
/Acquiring basic job-related words./ 
The  hours long professional language development is only possible after 
acquiring the  hours long basic topics. The main objective is to make it 
possible to form simple sentences with proper grammatical and content 
coherence, which makes students able to introduce themselves with 
professional purpose. By acquiring the whole material, students are able to map 
work possibilities in a foreign country. Students can practice filling in forms, 
which contain basic data. It is also required to acquire the profession related 
words, which makes it possible to inform about job possibilities and work 
environment.  In this subject, students can acquire the most often used phrased related to their skills and professions.      



Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and the 
Strengthening of Innovation in SMEs - Work based Learning - 

  
                                                       
                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                         
22 

 

    Identification number 10101-12   Subjects and topics of Common activities of construction industry  
professional requirement module     
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 Identification number - , Competencies of subjects and topics in  Common activities of construction industry professional module  10101-12 Common activities of construction industry  Basics of construction industry Basics of construction industry practice Job protection Basics of construction industry Basics of labour law and entrepreneurship  Basics of construction Engineering drawing Physics of constructing TASKS Verifies the conditions of work, makes local measurements  x x  x  x Understands the content of the engineering documentation and uses the architectural terminology  x  x x x Presents the proper tools at the construction site x x  x  x Follows the order of the building technology processes x x  x x  Ensures the storage of materials and tools, follows the refill of the required materials x x  x   Controls the used materials, ensured the materials professional usage  x  x  x Keeps the work territory clean x x  x   Hands the work to the employer, clears the area  x x x   Uses and understands the methods of engineering and architectural drawings     x x Uses the markings of different frames, understands the frames positioning  x  x x x Understands the content of the multiple level documentation and uses it in practice  x  x x x Keeps and make others keep the job protection, safety, fire protection and environmental protection regulations x  x   x 
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Keeps and make others keep the health regulations x  x    Ability to manage an accident and emergency situation according to 
one’s position, gives first aid x  x    Uses the job protection tools during the implementation of work x x  x   Ensures the professional and safe transport of materials and tools. x x  x   Ensures the job protection tools usage x  x x   Executes risk analysis and evaluation of the area x  x x   Presents oneself ready for work on the spot of the work x  x    Keeps and make others keep the regulations of Labour Code, its territorial and personal delineations   x    Establishes job contract, keeps and makes employees keep the obligations and right of the employees.   x    Keeps and makes employees keep the obligations and rights of the employees   x    Keeps and makes others keep the regulations towards the termination of employment    x    Applies the instructions connected to standard time and standard system   x x x   Creates professional offer   x x x  x PROFESSIONAL KNOWLEDGE Conditions of starting a work and work process  x x x   x Rules of transportation and storage of materials  x x  x   Tools required for measuring and alignment  x  x   Technological order and coherence of implementation work  x x  x x x Content of building engineering project plan   x  x x x Understanding building documentation  x  x x x Work insurance and safety regulations x  x   x First aid x   x   
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Personal protective tools, clothing x   x  x Fire protection x   x  x Environmental protection, hazardous waste  x x  x  x Transport, handling x x  x  x Safety instructions of construction machines at work x     x Features of construction materials and field of usage  x x  x  x Basic rules of Labour Code    x    Basic conditions of taking a job   x    Singing a job contract   x    Obligations and right of employees, employers    x    Creating listed budgetary plan   x x    Terminology and role of undertaking and business in the field of economic life    x    Forms of undertaking   x    The basic structure of undertaking, conditions of running an undertaking    x    Regulations about undertaking    x    Leading a work diary  x  x   Standard piece time  x  x   PROFESSIONAL SKILLS Understanding architecture symbols   x  x x x Reading and understanding building engineering project plan   x  x x x Usage of personal and collective ork protection tools  x x x x   Handling of information sources  x x x  x Professional counting skill   x  x x x PERSONAL COMPETENCIES Accuracy x x x x x x Stereopsis  x  x x x Responsibility x x x x x x SOCIAL COMPETENCIES Helpfulness x x x   x Consensus building skills  x x x  x Determination x x x x x x METHODICAL COMPETENCIES Systematic skills x x x x x x 
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Problem solving, problem management x x x x x x  4. Basics of construction subject   4.1. The aim of the subject  Thinking though the process of work from the aspect of job protection, choosing the proper tools and devices, establishing the proper environment for work, planning of safe work processes from the aspect of fire and environmental regulations. Preventing injuries and minimising the damage stemming from the lack of attentiveness. Knowing and using the basic terms of architecture. 
Knowing building technologies, methods, building materials, implementation 
tools and equipments. Knowing the implementation processes, the planning 
processes and understanding the engineering drawings.  
Being aware of the rights and obligations from the aspects of work providers and 
the employees.  
Being aware of the financial and work-related conditions of the individual 
entrepreneurship taking the labour market information in consideration.  4.2. Topics  4.2.1. Work safety and protection  

Employment protection law. 
Work safety regulations. 
Fire safety regulations in the construction industry.  
Staff and material requirement of employment. 
Work protection tools and usage. 
Work protection and social regulations of the construction site. 
Environmental protection, hazardous waste.   
Safety regulations of construction implementations. 
Harmful effects of construction activity dust, noise, vibration, weather, 
chemical substances, machines , risk management. 
Occupational diseases.  
Worker protection regulations in terms of machines and tools. 
Handling and transportation regulations of materials. 
First aid. 
Tasks on the spot of the accident.  
Securing the spot of an accidents.  
Checking blood circulation and breathing. 
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Heimlich type assist. 
Rautek type assist. 
First aid in case of bleeding.  
Wound treatment. 
Capillary bleeding. 
Venous bleeding. 
Arterial bleeding. 
Internal bleeding and the dangers of it.  
Poisoning  medicine poisoning, carbon monoxide CO  poisoning, methyl 
alcohol poisoning. 
Injuries of bones and joints  sprain, dislocation, break. 
Positioning of the body. 
Foreign substance in the eyes, nose, ears.  
The duty of first aid provider in case of dangerous material caused wound. 
The duty of first aid provider in case of electricity caused wound.  4.2.2. Basics of constructions   
Terminology of execution. 
Professions of constructions and their field of work. 
Connection between activities in the process of implementation, the order of 
professions. 
Classification of construction works. 
Documents of implementation work, technical plans – building permission, 
demolition permission, implementation plan, occupation certificate, retention 
permission, engineering drawings, technical descriptions, budgetary, 
construction contract, building diary. 
Participants of a construction investment process, tasks and rights, professional 
communication. 
Workplace relationships- the tasks and rights of supervisor and engineering 
inspector. 
Preparatory steps of building processes. 
Elements and regulations of the construction site- machines, warehouses, social 
establishments, places of construction supervision, electric network, water 
network, watercourse, drainage, temporary paths, creating routes. 
Tools of transport on construction site and public roads. 
Knowledge of building technologies, building methods. 
Construction site delivery-reception, confirmation of execution, documentation 
of delivery. 
The objective of construction industry. 
Branches of construction industry. 
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Municipal infrastructure. 
Classification of building installations based on their characteristics and 
destination. 
Positioning, formation of residential buildings. 
Types of residential buildings. 
Designation and characteristics of residential building divisions. 
Building structures. 
Features, frames, build of construction materials. 
Implementation tools and devices.  4.2.3. Labour law and business basics   

            Hungarian legal system. 
Laws and regulations of labour law. 
Individual work and pending work. 
Employing regulations   Labour Code 
Personal rights. 
Obligation for cooperation. 
Types of invalidity   

nullity  
contestability  
partial invalidity. 

The terminology and significance of limitation pedior  
Labour organizations. 
Establishing job contract. 
Creating a contract. 
Obligations and right of the employer. 
Right of the employer  

controlling right 
right of observation over work 
disciplining right 
financial right  
staff claim. 

Obligations of the employer  
obligation to finance the work 
employability obligation 
so called obligation of care. 

Right of the employee   
collective rights 
freedom coalition rights 
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participation rights 
trade union shall be organized any time 
work protection representative shall be chosen over  members of staff. 

Obligations of the employee  
availability as a personal obligation 
place of availability 
time of availability 
labour obligation 
other so called behavioural obligation 
confidentiality 
inclusion in the order of the organization 
protective obligation.  

Remuneration, rest period, work time, holidays, allowances. 
Rules of settling work induces debates   work mediation   labour court 
Rules, regulations of the termination of employment. 
Terminology of undertaking and its basic functions. 
Based on the owner  

own 
public 
municipal 
cooperative 
other community 
mixed ownership business. 

Based on organizational structure  own and cooperative business. 
Self-employment  

term of currency  
the term of ability/ lack of ability  
deprivation of civic, civil or family life  
clarifying other conditions 
launching business after . January .  
full-time entrepreneur. 

Corporate bodies   
companies Hungarian  Kkt., Bt., Kft., Rt., joint venture, fusion . 
cooperatives 
public benefit purpose entities 

Based on the type of activity  
industrial 
commercial 
agricultural 
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traffic-, banking- 
personal service activities. 

In terms of size  
micro 
small-, medium-size undertaking 
large enterprise. 

Financing undertakings own capital, revenue, loan . 
Handling cash flow bank account, cash  
Management of undertaking revenue, expenditure, profit, loss  
Termination of undertaking, bankruptcy, winding-up procedure   5. Basics of building construction *  5.1. The aim of the subject  

Students shall acquire the following knowledge  knowing and using the basic 
terms of architecture, the basic materials of buildings and building technologies 
and methods. Students also acquire the knowledge and usage of implementation 
tools, mechanic tools and the preparatory steps of the implementation. 
Understanding planning processes, plan documentation and engineering drawing 
is part of the process.  Theoretical and practical knowledge of water, heat and sound insulation materials and technologies is inevitable as part of the professional work processes.  Students acquire knowledge about insulations against soil moisture and soil vapour, the thermal, energetic, electric and acoustic characteristics of buildings.   5.2. Topics  5.2.1. Basics of building construction practice  

Understanding and practical usage of the basic terms of architecture 
Application of basic building and implementation technologies. 
Professional usage of building materials. 
Building material storage regulation. 
Classification of building materials. 
Presentation of tools. 
Correct usage of tools. 
Parts of the implementation process. 
Order of the implementation process and the importance of it. 



Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and the 
Strengthening of Innovation in SMEs - Work based Learning - 

  
                                                       
                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                         
31 

 

Realization of organizational work processes. 
Management of permission documents. 
Starting, following, controlling and implementing implementation work and  processes. 
Knowledge of building construction sites and their features.  5.2.2. Technical drawing    
Basics of drawing. 
Line practices, standard writing 
The terminology of standards, drawing standards. 
Building construction standards.  
Knowledge of proper scales. 
Shifting between scale effects.  
Drafting practices.  
Depicting techniques.  Project drawing.  Axonometric drawing. 
Understanding the engineering drawings’ planning marks, practical 
significance in the process of implementation. 
Presentation and recognition of material markings on detail drawing. 
Formal requirements of engineering drawing. 
Knowledge and understanding of engineering drawings. 
Permission plan and building program in the process of implementation. 
Reading and understanding working drawing. 
Creation of engineering drawing based on given aspects.  5.2.3. Building engineering physics practice   
Application of building structure basics. 
Practical usage of basic static knowledge.  
Thermal straining barriers. 
Moisture straining. 
Basics of acoustics, sound insulation.  
Constructional engineering and energetics. 
Basics of electrical profession. 
Hidrotechnical characteristics.  
Types of structure damaging wet. 
Water insulation types, usage in practice.  
Presentation of materials, insulation methods against soil moisture and soil 
vapour  
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Laying and splicing of insulation materials.  
Waste production and handling created by the implementation of the insulation 
process. 
Correcting insulation mistakes.  
Practical usage of size defining methods in plans. 
Marking insulation materials on plans.  
Determining the amount of material based on detailed documentaion. 
Heat and sound effects on the buildings. 
Thermal basics.  Heat transfer.  Thermal radiation.  Heat flow.  Thermal transmittance.  Expansion.  Fire resistance. 
Thermal characteristics. 
Basic terms of acoustics. 
Effects of thermal bridge on the building structure. 
Requirements for heat and sound insulation. 
Materials, types and characteristics of heat and sound insulation. 
Practical application of heat and sound insulation technologies. 
Creation of heat and sound insulation as after process. 
Heat and sound insulation marks on drawings and detail drawings. 
Following the job protection requirements during heat and sound insulation 
processes.   Identification number 10104-12   Subjects and topics of the House painter/decorator  

professional requirement module 
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The following subjects shall be taught and competences shall be developed by the 
instruction of topics during the house-painter/decorator professional requirement 
module Identification number -  10104-12 House painter, decorator Painting and decoration a wall surface Practice of painting and decorating a wall surface Professional knowledge of painting technologies and materials Material and manufacturing knowledge of painting processes Decoration work, theories of colour, technical drawing,  Calculations Examination of base surfaces, analysis of coating systems Painting on different surfaces with different materials Special painting techniques and decorations TASKS Surface analysis and opening in exteriors and interiors x x   x   Analysing the layer structure of the existing coating in exteriors and interiors; documentation of the results in written form x x   x   Giving professional proposal on qualifying the surface to be renovated x    x   Calculating materials requirement based on plans and on-site surveying    x  x  Preliminary treatment of the surface based on analysis results x     x  Proceeding to the worksite with the required machines, tools and equipment      x  Protection of surfaces which do not require painting (covering up and application of masking)      x x Repairing the rendering surface in exteriors and interiors x x    x  
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Repairing the jambs and shapings of corners, doors and windows (edge protectors) x     x  Smoothing of surfaces with different spackling materials in exteriors and interiors x x    x  Repairing the fittings of building and covering elements in a workmanlike manner x     x  Refining a surface by manual and mechanical abrasion x     x  Applying a proper primer layer (impregnation) according to the chosen technique x x    x  Applying lime wash to a new or old surface in exteriors and interiors, with white or coloured dyes x x    x  Planning and executing the colouring of facades with different thin plasters and silicate paints x     x x Executing spatter; rough colour spatter x      x Applying limiter, decorative lines and templating x      x Applying stippling by rolling x      x Applying simple decorative elements in exteriors and interiors x      x Applying a simple wood grain finish x  x    x Adherence to occupational safety, security, fire safety and environmental protection regulations x      x Executing necessary additional labour processes (cleaning of tools and instruments, cleaning of work space, material storage, waste management) x     x  Handing over the worksite x     x  PROFESSIONAL KNOWLEDGE Analysis of wall surfaces x x   x   Proceeding to the worksite      x  Preparation of wall surfaces x x    x  
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The conditions of commencing and executing labour x     x  Occupational safety and accident prevention regulations    x    Calculation of materials requirement x x x   x x Colouring agents x  x   x  Occupational safety, security, fire safety and environmental protection regulations x     x  Mechanical abrasion with hand tools x     x  General knowledge of material transportation and storage x     x  Materials of base surfaces x x    x  Types of base surfaces x x    x  Aligning wall surfaces by abrasion and spackling x x    x  Applying a primer layer (impregnation) x x    x  Lime spackling, lime washing x x    x  Rolling x      x Decorative streak patterns, stenciling x  x    x Colouring agents x  x    x Dispersion spackling, paints with a synthetic resin binding agent x      x Structure formation x  x   x x Thin plaster coating systems x     x x Decorative elements x  x    x PROFESSIONAL COMPETENCES Using a ladder x     x x Using materials and tools in a workmanlike manner x     x x Using hand tools x     x x Using painting machinery x     x x Using individual and collective occupational safety instruments x x   x x x PERSONAL COMPETENCES Manual dexterity   x   x x Precision x x x x x x x Endurance      x x SOCIAL COMPETENCES Ability to compromise      x x 
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  6. „Painting and decoration of wall surface” subject    6.1. The goal of teaching the subject 
Students shall be able to formulate the wall surfaces of living and public buildings 
with the coating system requested by the customer while adhering to surface 
protection and hygiene regulations. Students shall familiarise themselves with the 
space-forming possibilities provided by colour usage, and different decoration 
techniques and procedures.  6.2. Topics  6.2.1. Professional knowledge of painting technologies and materials   

The functioning of tools, instruments and machinery used during wall painting, 
and the operation thereof in a workmanlike manner. 
Types of base surfaces and their analysis by different methods instrumental, 
mechanical, laboratory . 
Preliminary treatment of surfaces according to surface diagnostics if 
necessary . 
The steps and quality conditions required for the preliminary treatment of 
surfaces compliant with surface diagnostics. 
Steps, rules and importance of surface impregnation. 
Surface reinforcing auxiliary materials, caulking materials, joint reinforcing 
strips. 
Types and application areas of surface supplementing and surface aligning 
materials. 
Materials used for exterior and interior rendering and repair thereof. 
Types of edge protectors and their usage. 
Determining the constituents and types of applied paints. 
Order of steps during execution of painting. 
Knowledge of paints with different binding agents and structures. 
Steps of painting a facade with different thin plasters and silicate paints. 

Ability to resolve conflicts      x x Ability to maintain social contact      x x METHODOLOGICAL COMPETENCES Ability to overview situations x x x x x x x Creativity, richness of ideas   x   x x         
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Surface preparation of thin decorative plasters, and the application technology 
thereof. 
Types of pigments, their field of application and their workmanlike usage. 
Formation and quality conditions of complete coating systems.  6.2.2. Material and manufacturing knowledge of painting processes  
Physical and chemical characteristics of materials 

– temperature, internal temperature, state of matter, evaporation. 
– formation, meaning and effects of colours. 
– transformation, volume, surface quality. 
– other physical characteristics. 
– chemical reactions. 
– solutions. 
– mixtures. 
– organic and inorganic compounds. 

Categorisation of binding agents  
– organic-inorganic. 
– artificial-natural. 
– based on their manufacture. 
– based on their constituents. 

Materials for preliminary surface treatment and preparation  
– surface defects. 
– causes of surface defects. 
– possibilities and methods of correcting surface defects. 
– steps of formulating a proper bearing layer 

Materials for correcting surface defects pastes, spacklings, gypsum plasters  
– characteristics of gypsum plaster. 
– characteristics of cement. 
– materials modified and improved by a synthetic resin binding agent. 

Categorisation of pigments, colouring agents and filling agents  
– artificial-natural. 
– organic-inorganic. 
– distinctive characteristics of pigments. 
– standards regarding filling agents. 

Knowledge of paint manufacture  
– categorisation of paints based on their manufacture. 
– categorisation of paints based on their usage. 
– categorisation of paints based on their characteristics. 

Knowledge of filling agents and additives. 
Characteristics of paints  
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Relationships of the layer structure in complete coating systems.  6.2.3. Decorative works, colour theory, technical drawing  
Drawings, plans, blueprints and plan documentation. 
Definition of drafting, scales and their relations. 
Colour theory space-forming and psychological effects . 
Colour dynamics, the knowledge of deliberately planning colours. 
Knowledge and application of colour harmony and disharmony. 
Knowledge of applying modern decorative techniques. 
Knowledge of techniques of simple and complex decorative techniques  
Simple colour spatter- rough spatter 
Painting marble-like effects, painting of faux marble oil marble  
Simple limiter lines- plastic lines 
Executing structured paint paste-work 
Knowledge of using modern decorative materials 
Knowledge of preparing stencils  

– drafting. 
– editing. 
– exsection, cutting out. 
– marking points. 
– multi-colour stencils. 
– streak patterns. 
– corner patterns. 
– individual decorative stencils. 

Knowledge of executing multi-coloured stippling rolling. 
Knowledge of applying simple decorative elements in exteriors and interiors  

– tracing, exposition. 
– cutting out decorative elements in a straight line and angle. 
– Knowledge of the sample collection, pouring and application of simple 

gypsum decorative elements. 
Cutting out, gluing, repairing and painting polystyrene decorative elements. 
Knowledge of painting a simple wood grain finish. 
Planning the colouring of facades.  6.2.4. Calculations   
Units of measurement, conversions. 
Types of technical drawings, interpretation of drawings. 
Rules and guidelines of surveying. 
Possibilities of error during surveying. 
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Differences between surveying based on a technical drawing and on-site 
surveying. 
Knowledge of material consumption standards. 
Knowledge of time consumption standards, rules, data and multipliers of 
drafting a timetable drafting a linear schedule . 
Time consumption standards of instruments and machinery necessary for 
labour execution. 
Steps of measuring the workforce. 
Calculating the materials requirement based on plan documentation. 
Material calculation based on a plan. 
On-site surveying. 
Preparing bids and budgets.  7. „Practice of painting and decorating a wall surface” subject   7.1 The goal of teaching the subject 

Students shall familiarise themselves with the workmanlike, accident-free usage of 
materials, instruments and tools used during the painting and decoration of wall 
surfaces. Students shall practise the theoretically studied subjects at the levels of 
abilities, competences and expertise.  7.2.Topics  7.2.1. Analysis of base surface and membrane systems.    

Practice of surface analysis.  
Surface analysis by visual inspection.  

– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analysis. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

In mechanic way  
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Surface analyses with devices   
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 
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Determining the material and assessing the quality of the base surface. 
The effects of materials to one another. 
Analysis and qualification of before-revonation and new membrane systems. 
Analysis of the membrane system, creating expert’s report about the 
renovation. 
Creating written document over the outcome of the analysis expert’s report .    7.2.2. Painting different surfaces with different materials    
Removal, preliminary treatment or preparation of the coating system based on 
professional opinion 
Material calculation based on plans and on-site surveying. 
Planning the steps of execution. 
Aligning wall surfaces  

– with lime spackling. 
– with thin plaster spackling with a gypsum binding agent. 
– with gypsum-based thick spackling. 
– with spackling. 
– with thin spackling. 

Priming impregnation . 
Formulating and reinforcing a receptive surface. 
Formulating a surface which ensures adhesion. 
Marking  chalking out limiter lines. 
Lime washing. 
Coloured lime washing. 
Spackling reinforced with dispersion, paint with a synthetic resin binding 
agent. 
Application and painting technology of paints with different binding agents. 
Preparation, preliminary treatment and painting of facades. 
Application of colouring agents. 
Formulation of structured surfaces with different techniques. 
Executing thin plaster coating systems. 
Applying special coatings. 
Occupational safety and accident prevention. 
Material storage and transportation.  7.2.3. Special painting techniques, decorations   
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Preparation and preliminary treatment of a base surface suitable for decoration.  
Planning the decoration. 
Choosing the decoration technique. 
Planning the colours of the decoration. 
Measuring, marking and chalking out the surfaces to be decorated. 
Applying decorative elements polystyrene, gypsum lattice, wooden lattice, 
rosetta . 
Preparation of decorative materials, test painting. 
Technology of decorative rolling. 
Technology of lining and colour separation. 
Technology of colour spattering. 
Technology of tamponage. 
Technology of glazing. 
Formulation of structured surfaces  

– tools, techniques and materials of applying different structured 
paints. 

– formulation, tools and materials of formulating the structure of 
different thin plasters. 

– tools, techniques and materials of formulating different pasteworks. 
– structured surfaces. 

Applying decorative streak patterns and stencils. 
Reviewing modern decorations. 
Reviewing special decorative works.   Identification number 10103-12  Subjects and topics Coating works on wood, wall, metal and special surface  

professional requirement module    
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Identification number - , Competencies of subjects and topics in Coating works on wood, wall, metal and special surface professional module  10103-12 Coating works on wood, wall, metal and special surface Coating  Coating practice  Examination of base surface Calculation and technology of coating Additional materials of coating Material knowledge of coating and additional materials Analysis of base surface and membrane system Coating on different surface Decoration work of coating TASKS  Outdoor and indoor surface analysis x   x x   Examines the existing membrane layers and documents it x   x x   Provides professional opinion about the qualification of the surface facing renovation x   x x   Prepares the proper tools, machines and devices at the place of construction  x    x x Covers the non-renovatable area by covering or detachement       x x Pretreats the outer/inner object surface based on examinations   x x  x  Defines the proper technology and material use  x x x  x  Assesses the material requirements based on a drawing and on the spot  x    x  Corrects the jointed building elements, covering elements  x x x  x  Implements proper base matching with the chosen technique -impregnation  x x x  x  Fines the surface by manual and mechanic buffing   x x  x x Cleans the surface by dusting, cleaning it  x    x x Calculates with the environmental factors by material usage  x x x  x x Makes post-operative works if needed  x    x x Executes test painting, check consistency when colouring  x x x  x x 
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Applies middle layer  x    x  Applies fine fixing if required  x    x x Applies covering layer  x    x x Uses different indoor and outdoor coating materials  x    x  Applies decoration matching with the technology  x    x x Keeps the job safety, fire and environmental regulations  x  x  x  Dels with the post-operative work (tool cleaning, site cleaning, waste management).  x    x x Executes the finishing work  x    x x PROFESSIONAL SKILLS  Conditions of launching work   x    x x Work and envirnmental regulations  x x x  x x Material requirements  x      x Analysis of surfaces x   x x   x Surface preparation, pre-treatment  x    x x  Surface filler materials   x x x  x x Middle membrane system types   x x x  x x Closing membrane system types and usage  x x   x x Regulations of material transport and storage  x  x  x  Materials of base surfaces x   x x   x Types of base surfaces x   x x   x Tools and modes of surface cleaning  x x x  x x Classification of membrane and covering materials  x x x  x  Materials of special membrane systems  x x x  x x Coating technologies  x    x  Surface transforming, adhesive materials  x x x  x  Surface buffing with hand tool and machine  x x x  x x PROFESSIONAL SKILLS  Using ladder  x    x x Using handtools, machines  x    x x Understanding of professional written and audio materials  x    x x Understanding the engineering drawing  x    x  PERSONAL COMPETENCIES  
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Manual dexterity      x x Organizational skill      x x SOCIAL COMPETENCIES  Interpersonal skills x x x x x x x Compromise skills x x x x x x x METHODICAL COMPETENCIES  Overview skill x x x x x x x Structuring skills x x x x x x x  
. Subject of coating    8.1. The aim of the subject Acquiring the aim and the role of coating. Theoretical knowledge of protective, decorative, protective-decorative, marking membrane systems, aesthetical, hygienic and protective functions of it. 

Conditions of the safe work processes and usage of materials, additional materials, 
tools, devices, machines. 
Materials, additional materials, tools, devices, machines.  8.2. Subjects  8.2.1. Analysis of base surface   Surface analysis by visual inspection  

– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analysis. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

In mechanic way  
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Surface analyses with devices   
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Determining the material and assessing the quality of the base surface. 
The effects of materials to one another. 
Analysis and qualification of before-renovation and new membrane systems. 
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Analysis of the membrane system, creating expert’s report about the 
renovation. 
Creating written document over the outcome of the analysis expert’s report .  8.2.2. Technology and calculation of coating   
The terminology and aim of coating. 
Planning the steps of execution. 
Preparation, pre-treatment, materials and tools of surface creation. 
Clarity levels of metal surface, contamination oxidation, lipids  and the mode 
of removal. 
Tools, devices and machines of coating. 
Working on the surface, surface shaping by hand tools and other devices 
classification of abrasives . 

Classification of fixing materials, fixing discrepancies 
Application of coating materials - brush, dip electrophilic  and spray 
application electrostatic . 
Storage and transportation of materials. 
Applying middle layer of membrane system and its significance. 
The significance of applying covering coat in the membrane system. 
Technology of high quality coating special coating . 
Material, method and technologies of coating decoration. 
Assessment based on engineering drawing on the spot. 
Calculation of material, time norm of coating. 
Knowledge of job protection regulations.  8.2.3. Coating materials, co-formulants   
Materials of oils, lacquers, enamel.  
Surface-cleaning materials. 
Surface-pre-treatment materials  

– insulation materials. 
– whitening materials. 
– surface damaging materials.  
– preventive materials fungicide, materials against pesticides . 
– preserving materials. 
– penetrating materials. 
– anti-corrosion materials. 
– de-aerial and fire protection membrane materials.  

Surface preparation materials  
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– impregnating materials. 
– adhesive materials. 
– filler materials, tapes.  

Classification of coating materials. 
Materials of special coating, requirements towards them anti-corrostion type, 
fire protective membrane, anti-acid and lye-proof membrane, hygienic 
membrane . 
Grouping of coatings based on characteristics, binders, solvents. 
Classification of solvents. 
Types of solvents. 
Dilutive materials. 
Additives, additional materials   

– viscose materials. 
– thixotropic materials. 
– heat resistant materials. 
– photoresist materials. 
– spreading aid materials. 
– dry assist materials. 

Role of base layer in the membrane system.  
Coating effectiveness, consistence, thixotropy of coating materials, thickness 
and characteristics of film layer.  8.2.4. Knowledge of coating materials    
Physical and chemical attributes of coatings. 
Defining the physical and chemical features of the surface. 
Examination of the surface before renovation with devices and in a mechanic 
way. 
Defining and documenting the corrosion level of base surface. 
Documenting the porose and absorbent level of surfaces. 
The tools and materials for base surface cleaning. 
Levels of base surface clarity. 
Examination methods of membrane systems. 
Ingredients and materials of coating. 
Requirements for coating.  Requirements for ready membrane system. 
Production technology of abrasives. 
Knowing the surface passivating, transforming, anti-lipid materials. 
Usage requirements of corrosive and paint stripper materials. 
Knowledge of whitening materials. 
Preventive materials anti-fungus materials, anti-corrosion materials, special 
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substances . 
Knowing and using adhesion materials. 
Additional substances anti-silicate, matt substances, drying inducers . 
Knowledge of  film forming and filling materials. 
Classification and production technology of pigments. 
Types and features of joint filers. 
Types and features of solvents and dilutives. 
Grouping and characteristics of coating materials one- multi- component 
materials . 
Production technology and characteristics of kits and tapes. 
Resin, synthetic resin grouping, knowledge of production. 
Grouping and terminology of oils, waxes. 
Types and classification of varnishes. 
Grouping of lasures, waxes. 
Enamel grouping based on their characteristics and materials. 
Knowledge of polishing materials.    

. Practice of coating work subject    9.1. The aim of the subject 
Presentation of coating work, tools, machines, devices of it, practicing the 
professional usage of them. Acquiring the decoration types of coating, creating 
special, high quality coating.  9.2. Topics and elements  9.2.1. Base surface examination, analysis of membrane system   

Practice of surface analysis.   Surface analysis by visual inspection  
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analysis. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

In mechanic way  
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Surface analyses with devices   
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– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Determining the material and assessing the quality of the base surface. 
The effects of materials to one another. 
Analysis and qualification of before-revonation and new membrane systems. 
Analysis of the membrane system, creating expert’s report about the 
renovation. 
Creating written document over the outcome of the analysis expert’s report .  9.2.2. Creating coating on different surface   
Presentation of tools and devices of coating. 
Classification and storage regulation of coating materials. 
Classification, storage of used materials. 
Preparation  and pre-treatment of surface in practice. 
Removing old membrane system based on the examination in mechanic or 
chemical way. 
Usage of abrasives and abrasive tools. 
Fixing materials –using K, K . 
Setting consistency and the usage of dilutives. 
Base surface related basing, impregnation. 
The practice of coat colouring, colour mixing basics additional, substractive  
Practicing coating creation by brushing and spraying. 
Spraying, tools of spraying in practice. 
Coating of special surface plastic, glass, aluminium, copper . 
Creating stain.  
Creating lasures.  
Creating varnishing.  
Creating special coating. 
Calculation practices. 
Post-operative work. 
Knowing the work safety regulations.   9.2.3. Decorative processes of coating    
Assessing the demand of the consumer, consultation. 
Using different surface cleaning materials. 
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Surface whitening materials. 
Crating decorative materials in practice. 
Fermentation processes. 
Tools, devices, processes, problems of fermentation. 
Preparing the materials of lasures acrylic, dilutent .  
Tools, devices, processes, problems of lasuring. 
Preparation of varnish materials acrylic, dilutent . 
Oil and wax treatment of wood. 
Creating varnishing.  
Spray decorations  - template - adhesion 
Varnishing, polishing with paint gun 
Polishing technology. 
Creating antic effect, materials.     Identification number 10105-12   Subjects and topics of the  Wallpaper-hanging  

professional requirement module   
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The following subjects shall be taught and competences shall be developed by the 
instruction of topics during the wallpaper-hanging professional requirement 
module Identification number -   10105-12 Wallpaper-hanging Wallpaper-hanging Practice of wallpaper-hanging Order of operations, instruments, tools and machinery of wallpaper-hanging  Decorative technologies Calculations Material knowledge  Categories and manufacture of wallpapers Preparation and preliminary treatment of surfaces Application of gluing agents Wallpaper-hanging, decoration  TASKS Surface analysis, surface diagnostics x   x  x   Analysis of the layer structure of the existing coating x   x  x   Documenting the results in written form x   x  x   Professional proposal on qualifying the surface which is to be renovated x   x  x   Determining materials requirement based on blueprints and on-site surveying   x  x   x Preliminary treatment of the surface according to analysis results x   x x x   Determining usage of the proper technique and materials x   x x x   Repairing of building and covering elements in a workmanlike manner x   x x x   Application of a proper primer layer (impregnation) according to chosen technique x   x x x   Repairing the surface of the rendering x    x x   Reinforcing the edges of  jambs on corners, doors and windows with edge protectors as necessary. x    x x   
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Smoothing a surface with different spackling materials x    x x   Reinforcing the base surface with a reinforcement strip x    x x   Smoothing the surface by manual and mechanical abrasion x     x   Executing the preparatory steps required prior to wallpaper-hanging x    x x   Mackling x    x   x Mixing and preparing glue, executing a sticking test x   x x   x Cutting wallpaper to size x    x   x Gluing the wallpaper x    x  x x Pressing the wallpaper down on the surface x      x x Executing additional labour as necessary x       x Applying decoration  x   x   x Executing finishing processes x x     x x Executing wallpaper renovation (cleaning) x x  x x  x x Adherence to occupational safety, security, fire and environmental protection regulations x   x    x PROFESSIONAL KNOWLEDGE Conditions of commencing, executing and finishing labour processes x       x Occupational safety and health protection regulations x       x Types of surfaces and preparation thereof x x  x x x x x Organic and inorganic binding agents x   x   x  Types and characteristics of wallpapers x x  x  x x x General rules of material transportation and storage x       x Additives and auxiliary materials x x  x x x x x Decorative elements of wallpaper-hanging x x      x 
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Pertinent environmental and health protection regulations and rules x       x PROFESSIONAL COMPETENCES Using a ladder x       x Using hand tools and instruments x       x Using painting and wallpaper-hanging machinery x       x PERSONAL COMPETENCES Manual dexterity        x Precision x  x   x  x Endurance        x SOCIAL COMPETENCES Ability to compromise x x x x x x x x Ability to resolve conflicts x x x x x x x x Ability to maintain social contact x x x x x x x x METHODOLOGICAL COMPETENCES Ability to overview  situations x x x x x x x x Creativity, richness of ideas  x      x  10. „Wallpaper-hanging” subject   10.1. The goal of teaching the subject 
The students shall familiarise themselves with the purpose of wallpaper-hanging, 
the covering of surfaces with an aesthetic or surface-protection purpose. Heat-
insulating, shock-resistant, reinforcing, washable and scrubbable surfaces can be 
created by applying special wallpapers. The goal of the subject is to familiarise 
students with wallpaper-hanging processes and to demonstrate decorations.  10.2. Topics and elements thereof  10.2.1. The process order, instruments, tools and machinery of wallpaper-

hanging   
Types of base surfaces, their analysis with different methods instrumental, 
mechanical, laboratory . 
Types and application areas of caulking materials, caulk reinforcing strips and 
surface supplementing agents. 



Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and the 
Strengthening of Innovation in SMEs - Work based Learning - 

  
                                                       
                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                         
53 

 

Types of edge protectors and their conditions of usage. 
The functioning and workmanlike usage of tools, instruments and machinery 
required during wallpaper-hanging. 
Preliminary treatment and preparation of surfaces.  
Determining materials requirement based on plans and on-site surveying. 
Types of used basic materials. 
Knowledge regarding occupational safety and accident prevention. 
Steps of execution. 
Steps of neutralisation, stabilisation and forming an absorbent surface based on 
analysis results. 
Modes of correcting surface defects. 
Modes of surface reinforcement. 
Reviewing the preparatory processes required prior to wallpaper-hanging. 
Categorising wallpapers based on era, style, material, pattern, type and weight. 
Reviewing the pictograms used on wallpapers. 
Reviewing the process order of wallpaper-hanging according to wallpaper 
material. 
Reviewing the materials and auxiliary materials used during wallpaper-
hanging surface reinforcing agents, gluing agents, additives and supporting 
structures . 
Materials and possibilities of decoration during wallpaper-hanging. 
Processes of wallpaper renovation, repair and cleaning.  10.2.2. Decoration technologies   
Review of decorative materials  

– wallpaper moulding. 
– cords. 
– braids. 
– polystyrene accessories. 

Categorisation of decorative materials according to  
– their material. 
– their placement. 
– their technology. 

Execution order of decorations  
– prior to hanging the wallpaper. 
– subsequent to hanging the wallpaper. 

Applying decorations suited to the style of the wallpaper. 
Accessories which can enhance the overall effect.  10.2.3. Calculations  
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Determining the size of the area to be wallpapered based on plans  

– rules of measurement. 
– margin for cutting waste. 
– determining the size of the jambs. 
– areas smaller than  sqm. 
– rules of hanging wallpaper on ceilings, determining light direction. 
– margins, determining the material based on units of packaging. 

Preparing the surface, calculating the materials required for preliminary 
treatment  

– type of the base surface, its analysis, determining surface defects 
based on visual inspection. 

– materials for necessary preliminary treatment mildew, sweating of 
the wall, non-absorbent surface . 

– calculating materials required for a pore sealing primer coating. 
– determining the materials of surface reinforcement. 
– determining the spackling material with synthetic resin-based 

spackling . 
– determining materials used for impregnation and sizing. 

Determining the required auxiliary materials  
– Calculating the proper mackling based on wallpaper type liquid, 

lining paper, stripe mackling  
– Defining the proper gluing material based on wallpaper type. 

Review of time consumption standards during wallpaper-hanging  
– on ceilings. 
– on sidewalls. 
– in stair halls. 
– in hard to reach spaces. 

Review of materials requirement during wallpaper-hanging  
– during preliminary treatment according to wallpaper type. 
– during preparation according to wallpaper type. 
– when using different types of wallpaper. 
– designating decorative elements.  10.2.4. Knowledge of materials   

Surface preparation, materials of preliminary treatment and their usage  
– types and causes of surface defects potassium nitrate efflorescence, tar 

sweating, nicotine discolouration, non-adhesive surfaces, moistening, 
leakage . 

– Materials used for preliminary treatment of surface defects, pertinent 
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regulations. 
– Materials used for preparation, pertinent standard regulations. 
– Materials used for pore sealing and impregnation. 
– Materials used for aligning surfaces, pertinent regulations. 

Constituents of wallpapers and analysis thereof  
– categorisation of wallpapers according to their constituents simple, 

duplex, furnished with a bearing layer . 
– categorisation of wallpapers based on their primary material. 
– pertinent standard regulations tearing, shredding, flexibility, 

absorptiveness, form and dimensional stability, scrubbability, 
washability, colour retention, stippling . 

Knowledge of the constituents of gluing agents  
– manufacturing technology. 
–  knowledge of adhesion-cohesion. 

Analysis of gluing agents, pertinent standard regulations pot life, initial 
adhesiveness, resistance to temperature change, entirely removable . 
Requirements with which gluing agents are required to comply with. 
Types and characteristics of auxiliary materials wallpaper strippers .  10.2.5. Categorisation of wallpapers and knowledge of their manufacture   
Reviewing materials used during the manufacturing process of wallpapers. 
Reviewing the manufacture of wallpapers. 
Materials and technologies used during the colouring and stippling of 
wallpapers. 
Categorisation of wallpapers based on their. 
Categorisation of wallpapers based on their material. 
Categorisation of wallpapers based on their kinds. 
Categorisation of wallpapers based on their weight. 
Categorisation of wallpapers based on their type single layer, duplex, backed, 
furnished with a bearing layer . 
Categorisation of wallpapers based on their pattern. 
Categorisation of wallpapers based on their usage. 
Manufacture of structure wallpapers. 
Pertinent standard regulations dimensional stability, scroll size, colour 
uniformity, cleanability, resistance to light .   11. .”Practice of wallpaper hanging” subject    11.1. The goal of teaching the subject 
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Students shall familiarise themselves with the preparatory processes, materials and 
instruments of wallpaper-hanging. Students shall also familiarise themselves with 
the practice of the technological processes of wallpaper-hanging, additional 
finishing operations and the execution of decorative work. Students shall be able 
to autonomously execute wallpaper-hanging.  11.2. Topics and their elements  11.2.1. Surface preparation, preliminary treatment   

Practice of surface analysis mechanical, instrumental, Ph.-content, moisture 
measuring . 
Demonstration of the tools, instruments and machinery used during surface 
preparation and preliminary treatment. 
Demonstration of the materials used for surface preparation and preliminary 
treatment based on analysis. 
Demonstration of surface reinforcing materials meshes, nets, strips, edge 
protectors . 
The technology of aligning a surface. 
Materials and technologies of impregnation and base surface stabilisation. 
Using a pore sealing primer. 
Sufficient standardisation of a surface, application of adhesion-enhancing 
materials.  11.2.2. Application of gluing agents   
Adhesion-cohesion in practice. 
Categories and practical areas of application of gluing agents according to 
wallpaper material. 
The steps of determining the proper gluing agent. 
Demonstrating of mixing the gluing agent in practice. 
Demonstrating setup time and pot life in practice. 
Demonstrating initial adhesiveness in practice. 
Demonstrating the ventilation period in practice. 
Demonstrating the open period in practice. 
Modes, tools, instruments and machinery of applying gluing agents. 
Executing a sticking test. 
Inspection of gluing agents subsequent to binding adhesion break . 
Pertinent standard regulations.  11.2.3. Papering, decoration  
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Managing the costumer’s plans, conceptions. 
Grouping and presenting papering types for the costumer. 
Choosing the matching decoration for the wall papering. 
Assessment on the plot, observing surface. 
Wallpaper parts light direction, focal point   
Reviewing the construction site, determining the material requirements in 
practice. 
Choosing the additional materials of wallpapering adhesives, mackle  
Planning the practical steps of wall papering. 
Creating proper hosting surface. 
Presenting and using the tools of wall papering, professional usage. 
Practicing the mechanism of applying a wallpaper. 
Wall papering on sidewall and ceilings. 
Creating wall papering decoration. 
Execution of follow-up procedures.     Identification number 10276-12   Subjects, topics of Hard finish  

professional requirement module     
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Identification number - , Competencies of subjects and topics in Hard finish module  10276-12 Hard finish works Hard finish works Hard finish work practice Testing, preparation and alignment of the surface Traditional thick wall covering and floor tiling Affixed thin wall covering and floor tiling Creating covering plans, calculating material requirements Creating facade finish Outer floor-covering knowledge Alignment of covering  Creation of inner floor-covering Outer wall covering and floor layers Creating sett paving TASKS Supervises the quality, mistakes and clearness of the base before covering x       x x x Prepares the frame to be ready for tiling/covering x       x x x Fixes the surface before tiling/covering, creates blinding x       x x x Supervises inclination angle x      x x x x Positions the covering, uses planar positioning x      x x x x Creates grout  x   x   x x x Creates adhesives    x  x   x x  Creates aiming points, conductor stripes x  x  x x x x x x Cuts tiles  x x  x x  x x x Positions the tiles on the surface  x x  x x  x x  Positions corner protection elements   x  x   x x  Pointing, jointing   x x  x x  x x x Cleans the covering  x x  x x  x x x Creates stair tiling x x x x    x x  Creates pillar and column covering x x x x    x x  Creates swimming pool tiling x x x x    x x  Creates terrace and balcony tiling x x x     x x x Creates plinth and facade covering x    x   x x  Creates sett paving       x    x Fixes the mistakes of the hard finish       x x x x 
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Creates plans for simple surface hard finish    x    x x x Calculates material requirements for hard finish    x    x x x Uses the required work protection tools       x x x x Keeps the work safety instructions       x x x x PROFESSIONAL KNOWLEDGE Planning work processes x      x x x x Frames to be covered  x x  x x x x x x Size checking x      x x x x Measuring and positioning tools  x      x x x x Technology of blinding, blindnig fixing materials and work   x       x x x Characteristics and quality requirement of frames to be covered x       x x  Materials of rigid floor covering and tiles   x x     x x  Additional elements of the covering   x x  x x  x x  Pointing and flexible pointing materials   x  x   x x  Technology of pointing and flexible joint filling   x  x   x x  Materials and creation of embedding mortar  x      x x x Technology of glued thin covering   x     x x  Technology of traditional thick covering   x      x x  Materials, covering techniques of facades    x x    x  Materials, fixation techniques of balcony and terrace covering x  x x     x  Materials and technologies of stair tiling x   x    x x  Materials and technologies of pillar and column covering x x  x    x x  Materials of plinth creation x x  x x    x  Swimming pool tiling, materials and technologies of it x x  x     x  Materials and technology of outdoor sett paving x   x  x    x Construction machines, concrete-mixer, vibrators  x x  x x  x x x Engineering drawing of coverings    x   x x x x Technology of groundwork and compression work      x    x 
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 Technology of fixing covering   x x  x x  x x x Job safety regulations   x x  x x x x x x PROFESSIONAL SKILLS Reading and understanding of engineering plans, documentations and covering plans    x   x x x x Usage of measuring and positioning tools x      x x x x Usage of covering/tiling hand tools, electrical appliances  x x  x x  x x x Creation of the drawing of tiling    x       Usage of consensation tools      x    x PERSONAL COMPETENCIES Accuracy       x x x x Self-government       x x x x Patience       x x x x SOCIAL COMPETENCIS Decision making skill x       x x x Helping skill        x x x METHODICAL COMPETENCIES Systematic skill    x   x x x x Practical approach to tasks     x   x x x x Logical workload       x x x x  4. Hard covering works subject        4.1. Aim of the subject   
Knowledge of work processes executed before hard covering work. 
Checking and preparing the framework, positioning of hard cover. 
Types and characteristics of materials for hard covering types. Regulations for 
traditional thick layer and thin layer covering. Determining the proper amount 
of material based on covering/tiling plans. 
Acquiring the theoretical knowledge of outdoor tiling/covering works. 
Presenting facade covering, sett paving materials, positioning technologies and 
counting material requirements based on engineering plans.  4.2.Subjects  4.2.1. Supervision, preparation and positioning of the surface before tiling/covering 
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Types of hosting structure. 
Areal and size checking of hosting structure. 
Monitoring planar features. 
Monitoring wall and floor surface. 
Base types of covering    Base concrete 

Screed materials 
Floating concrete base 
Dry base 
Existing covering as base 

Requirements for bases.  
Fixing bases   

Cracked surface 
Surface discrepancies 
Porous surface 
Contamination 
Wet surface 
Change in level 
Lack of stability 
Not proper temperature 

Technology of base fixing agents, base blinding. 
 Area foundation for tiling/covering. 
Types and characteristics of cast and self-levelling floor tile. 
Characteristics of concrete tiles/covering. 
Regulations for vacuum concrete floors. 
Significance and making of expansion joint. 
Measuring and positioning tools. 
Tools of measuring distance.  
Tools of measuring length.  
Positioning tools of directions. 
Marking tools. 
Levelling tools. 
Practice of measuring, determining the spot of covering. 
Positioning tasks. 
Job safety regulations of covering/tile positioning.   4.2.2. Traditional thick wall and floor tiling and covering    Materials and characteristics of hard covering. Working with covering elements: 
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Carving Tile cutting Creating holes Hole preparation Machines, tools of hard covering:  Etching needles Pliers for breaking and cutting tiles Tile cutter with leg support Heavy cutting equipment Effect of wet inside the construction.  Tools and materials of insulation against wet. Protection against service water and raw water. Significance and implementation of gully and floor level tilt in wet area. Basic ingredients of the bed of mortar. Creating bed of mortar manually and with the help of tools. Creation process of the traditional thick covering/tiling. Preparation of the construction site. Preparation and alignment of the surface. Alignment of tile level. Preparing tiles. Allocation of covering. Creating bed of mortar. Process of mortar bed lay down. Single lay down technique. Mounting skirting elements. Dilation and construction joints. Grouting. Cleaning the covered surface. Treatment and protection of the ready covering/tiles. Creation and implementation of the traditional thick wall covering. Checking and preparation of wall surface. Fixing plaster. Preparation of the spot.  Basic materials, characteristics, preparation and grouts of wall covering.  Preparation of covering material. Defining the finish level, positioning. Checking the level of tiles. Using orientation tiles, allocation of finish. Covering/tiling and placing tiles. Placing additional elements. Creating dilation and construction joints. 
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Pointing and creating tiles.  Placing and covering bathtub, toilet, shower tray. Creating a wall edge.  Fixing the mistakes of traditional thick covering. Job protection requirements for the implementation of thick covering.  4.2.3. Glued thin bed wall and flooring   Base materials, manufacture and usage of cover adhesives. Types and categorisation of cover adhesives: By binding agent By thickness of adhesive bed By color By binding time By dispersion content By amount of components Types and categorisation of tile adhesives according to standards:  Review of normal cement-binding adhesives  Flexible adhesives  Dispersion adhesives  Rapidly binding adhesives  Synthetic resin adhesives Work processes of thin bed flooring. Preparation of adhesives and their modes of application:  Buttering process Application to surface (with a serrated trowel)  Combined gluing process  Gluing with a fluid bed Application of covering tiles onto wall surfaces. Posting tile streaks and columns Applying a thin bed glued cover onto:  Concrete base  Gypsum screed  Cement screed  Plastered surfaces  Unplastered surfaces  Plasterboard  Metal surfaces  Pre-existing ceramic tiles  Wood chip and OSB boards Types of grouting materials: 
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 Cement-binding grouting mortars  Two-component grouting materials Flexible gap-filling materials (silicon). Formulation of grout lines. Cleaning covers after grouting. Instruments and machinery of executing a thin bed glued covering. Applying tile covering in damp premises. Sealing wall and floor covers. Protection of the sealing. Covers of interior and exterior stairs and their application technology. Applying pool covers. Supplementary structures of paved coverings. Building separating gaps, dummy joints, border gaps. Formulation of connection gaps:  Connection of identical covering materials  Connection of different covering materials Materials and layers of balcony and terrace covers. Defects of floor and wall covers, and their repair. Occupational safety regulations.  4.1.1. Plans of covering, calculation of materials requirement  Layer structures of paved floors in case of different receptive structures:  Interior floor covers  Interior wall covers  Exterior floor covers Demonstration, interpretation and analysis of plans of covering. Drawings of wall and floor covers, scales, method of defining scales. Markings used on plans of covering. Cover patterns, decorative elements. Plans of a wall covering. Tile distribution of a wall surface pierced by an opening. Placement of bathroom furnishings. Tile distribution of a bathroom wall. Wall tiles surrounding a bathtub. Coverings around a bathroom sink. Tile distribution of a lavatory wall. Furnishings of a kitchen. Tile distribution of a kitchen wall. Tile distribution and patterns of floor coverings. Coverings of a wind-break. 
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Coverings used in living rooms, dining rooms and kitchens. Floor coverings used in a garage. Floor coverings of stairs. Determining materials requirement based of plans of covering. Calculating the surface of paved coverings on a wall surface (with calculating circumference and area). Determining the amount of tiles used on a sidewall (number of pieces, unit of    ordering). Materials requirement of adhesives (area, unit of ordering). Materials requirement of the bedding of a traditional thick bed wall covering    (based on constituents). Calculating the amount of grouting material used on a wall surface. Calculating the surface of paved coverings on a horizontal surface (calculating circumference and    area). Determining the sloping of a covered surface. Determining the amount of covering materials used for a floor covering (number of pieces,   unit of ordering). Materials requirement of adhesives used for a floor covering (area, unit of ordering). Determining the amount of grouting materials used for a floor covering. Materials requirement used for covering of stairs.  4.1.2. Applying facade coverings      External effects affecting building facades:  Physical effects  Chemical effects Requirements of facade coverings. Categorisation of facade coverings:  By their material  By their structural makeup  By their method of application Types and review of glued facade coverings:  Ceramic tile covering  Glued brick facade covering  Stone tile facade coverings  Application and characteristics of a clinker covering Posting and tile distribution of a facade covering. Applying a glued facade covering onto a heat-insulated surface. Covering of plinth walls by gluing:  Inspecting the surface to be covered 
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 Distribution modes of tiles (with consideration to terrain conditions)  Layer structures of plinth coverings Applying a brickset plinth covering. Types and repair of facade and plinth covering defects. Instruments and machinery used during the application of facade covering. Scaffoldings used during facade covering. Occupational safety regulations pertinent to facade covering. Plans of facade coverings. Distribution of covering of walls pierced with openings. Distribution and planning of plinth coverings. Calculating the materials requirement of facade coverings. Calculating the materials requirement of plinth coverings.  4.1.3. Paving    Paving materials:  Clinkers  Concrete stone coverings  Natural stones Ground work of paving. Formulation of the mirror surface Tasks of posting. Ground compaction. Ground stabilisation. Placing the borders. Execution of base layers:  Formulation of receptive structures  Formulation of movement gaps Surface water drainage. General regulations of working with sand beds and crushed stone beds with regard to different weight loads. Laying covering elements:  Characteristics of manual laying  Characteristics of mechanised laying Compaction, grouting and cleaning of surfaces. Laying coverings into mortar beds:  Formulation of mirrors  Cement mixing and incorporation  Making a base concrete with sloping  Compaction and post-treatment of concrete  Making a mortar bed 
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 Laying coverings  Grouting of coverings laid into a mortar bed  Cleaning the surface Defects and repair of pavings:  Repairing a damaged base layer  Repairing and replacing covering elements Deposition of covering stones. Transportation of paving materials. Instruments and machinery of groundwork. Instruments and machinery of paving. Occupational safety regulations pertinent to paving. Layer structure of paving. Patterns of paving. Tasks of technical drawing. Covering plans and distribution of sidewalks, borders and curved surfaces. Calculating the materials requirement of base layers of paving based on covering plans. Calculating the materials requirement of paving based on covering plans. (area, number of pieces, unit of packaging).    
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Continual summer practice program  Construction finisher dual vocational training program  After the 1st year 160 hours  The amount of hours specified in this section refers to the summer professional practice program, where it is required to present all the following elements with its practical side and competency based development needs to be taken place in order to successfully pass the professional exam.   
Professional requirement modules Subjects/Topics 10104-12 Painting, decorating works The practice of painting and decorating wood surface  Examination of base surface and membrane system analysis Creation of painting on different surface with different materials Special painting techniques, decorations  

-  
Painting work on wood, wall, metal 
and special surfaces  Practice of painting work Examination of base surface and membrane system analysis Creation of coating on different surface 10105-12 Papering work Identification number and name of the professional requirement module  Practice of papering Preparation and pre-treatment of surface. Applying adhesives Papering, decoration  10276-12 Hard finish work Practice of hard finishing  

Staking hard finishes 
Creating indoor tiles/finishes  Creating outdoor wall and floor covering  
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10104-12 Painting, decorating works  Topics  Examination and analysis of base surface and membrane systems   
Practice of surface analysis.   Surface analysis by visual inspection  

– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analysis. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

In mechanic way  
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Surface analyses with devices   
– steps and rules of the analysis. 
– key aspects during the analyses. 
– seeking for the causal relationship blisters, leaking water . 
– qualifying the surface, determining the next steps- analyses. 

Determining the material and assessing the quality of the base surface. 
The effects of materials to one another. 
Analysis and qualification of before-renovation and new membrane systems. 
Analysis of the membrane system, creating expert’s report about the 
renovation. 
Creating written document over the outcome of the analysis expert’s report .   Painting on different surfaces, with different materials  
Eliminating, pre-treating or preparing membrane system based on expert’s 
report. 
Calculation of materials based on drawing and field survey. 
Planning the steps of implementation. 
Wall alignment. 

– lime filler 
– lime based thin filler  
– lime based thick filler  
– with filler material 
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– with thin filler material  
Impregnation 
Forming and reinforcing the hosting surface. 
Forming an adherent surface. 
Marking the boundaries. 
Lime painting. 
Coloured lime painting.  
Speckling reinforced with dispersion, resin paints. 
Painting technologies and application of different binder strength paints. 
Preparing, penetrating of facades. 
Applying colouring materials. 
Forming structured surface with different techniques. 
Creating thin plaster membrane system. 
Creating special membrane. 
Job and safety knowledge. 
Storage and transportation of materials.   
Special painting techniques, decorations  
Preparing, penetrating the proper base surface for decoration.  
Planning decorations. 
Choosing proper decoration techniques. 
Designing the colour of decoration. 
Marking the surface for decoration. 
Application of decorative elements polystyrene, plaster rods, wooden slats, 
rosette components . 
Preparation and test painting of decoration. 
Technology of decorative rolling. 
Technology of stripe marking and colour separation. 
Technology of splattering.  
Technology of sponging. 
Technology of wall lazure. 
Creating structured surface.  

– Techniques, materials and tools of different structured painting 
applications. 

– Techniques, materials and tools of different thin plaster structures.  
– Techniques, materials and tools of different paste structured surfaces. 

Decorating series, application of template. 
Presentation of modern decorations. 
Presentation of special decorating works.  
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-  Finishing coat procedures on wood, wall, metal and special surfaces  
Technology of applying finishing coat  Topics  

Surface testing, analysis of membrane system  
Surface analysis in practice. 
Assessing and qualification of the base surface. 
The effect of materials on one another. 
Analysis, qualification of new membrane systems before renovation. 
Analysis of the structure of membrane system, writing an assessment about its 
renovation. 
Documenting the results of the analysis.  
Coating on different surface   
Presentation of tools and devices of coating. 
Classification and storage regulation of coating materials. 
Classification, storage of used materials. 
Preparation  and pre-treatment of surface in practice. 
Removing old membrane system based on the examination in mechanic or 
chemical way. 
Usage of abrasives and abrasive tools. 
Fixing materials –using K, K . 
Setting consistency and the usage of dilutives. 
Base surface related basing, impregnation. 
The practice of coat colouring, colour mixing basics additional, substractive  
Practicing coating creation by brushing and spraying. 
Spraying, tools of spraying in practice. 
Coating of special surface plastic, glass, aluminium, copper . 
Creating stain.  
Creating lasures.  
Creating varnishing.  
Creating special coating. 
Calculation practices. 
Post-operative work. 
Knowing the work safety regulations.    
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Decorative processes of coating work   
Assessing the demand of the consumer, consultation. 
Using different surface cleaning materials. 
Surface whitening materials. 
Crating decorative materials in practice. 
Fermentation processes. 
Tools, devices, processes, problems of fermentation. 
Preparing the materials of lasures acrylic, dilutent .  
Tools, devices, processes, problems of lasuring. 
Preparation of varnish materials acrylic, dilutent . 
Oil and wax treatment of wood. 
Creating varnishing.  
Spray decorations  - template - adhesion 
Varnishing, polishing with paint gun 
Polishing technology. 
Creating antic effect, materials.  10105-12 Wallpapering works  
Practice of wallpapering work subject  Topics  
Preparing surface, pre-treatment  
Presentation of the preparation and pre-treatment of the surface, tools, devices. 
Examination related preparation of surface, presenting the materials of pre-
treatment.  
Presenting surface strengthening materials nets, textures . 
Fixing the discrepancies of the surface. 
Impregnation, technology of surface hardening. 
Applying adhesives for forming proper hosting surface.  
Applying adhesive materials  
Adhesion-cohesion in practice. 
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grouping and usage of adhesives in practice and matching with the wallpaper. 
Steps to identify the proper adhesive material. 
Presentation of mixing adhesive material in practice. 
Presentation of set aside period, pot life period in practice. 
Presentation of initial adhesive strength in practice. 
Presentation of ventilation tile in practice.  
Presentation of open period in practice. 
Method, tools and devices of adhesive application. 
Applying test adhesion. 
Knowledge of standards.  
Wall papering, decoration   
Managing the costumer’s plans, conceptions. 
Grouping and presenting papering types for the costumer. 
Choosing the matching decoration for the wall papering. 
Observation of construction site and surface. 
Defining the proper material and analyzing the construction site in practice. 
Choosing the additional materials of wallpapering mackle, glue . 
Planning the practical steps of wall papering. 
Creating a proper host surface. 
Presenting and using the tools of wall papering, professional usage. 
Practicing the mechanism of applying a wallpaper. 
Wall papering on sidewall and ceilings. 
Creating wall papering decoration.  10276-12 Hard finish tasks   Hard finish tasks practice subject   Topics   Alignment of finishes  Usage of measuring tools. 
Usage of spirit level tools. 
Height measuring practices. 
Length measuring practices. 
Interpretation of tiling plans. 
Size-checking of the host surface size. 
Level-checking of the host surface size. 
Alignment of indoor floor tiles. 
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Determining the location of indoor wall cover on basic surface. 
Determining the location of outdoor wall cover on complex surface. 
Locating balcony tiling. 
Locating sett paving. 
Locating swimming pool tiling. 
Positioning and alignment of plinth finish. 
Locating facade tiling.  
Locating stair pavements.  Creating indoor covering Checking host surface (floor and wall surface).  Basing surface. Applying screeds. Covering on already existing covering. Correcting mistakes of the bases. Handling paving units:  Scratching  Tile cutting  Creating boreholes Creating holes Holes preparation Handling hard finish machines and tools. Insulation materials used against wet. Protection against raw water. Significance and implementation of gully and floor level tilt in wet area. Preparing ingredients and basic materials of embedding mortar. Mixing embedding mortar manually and with the help of tools. Creation process of the traditional thick covering/tiling. Creation and implementation of the traditional thick wall covering. Creating thin floor cover. Placing thin adhesive-bonded tiles on different surface. Creating flexible joint filling (silicon). Preparation of grouting. Mixing and working with grouting material. Cleaning the surface of tiles/covering after grouting. Creating tile covering in wet area. Additional structures of hard finishes. Building joint, blind joint, edge joint. Building connection joint. Mistakes and correction of floor and wall covering.  
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 Creating outdoor- and floor covering Outdoor wall and floor tile alignment. Checking hosting surface. Basing covering surface. Creating adhesive-bonded facade covering. Creation and characteristics of clinker brick covering. Facade finish alignment, distribution of tiles. Creating adhesive-bonded facade finish on heat insulated surface. Plinth wall covering by adhesive-bond. Creating brick masonry plinth cover. Covering balconies.  Producing stair tiling. Laying down the tiles of balconies. Covering pools. Fixing and correcting terrace, balcony covering. Problems and fixing of facade covering and plinth covering. Designing and calculating plinth covering. Fixing and correcting outdoor covering. 


