Rostnövény ápoló és betakarító
(Engedély száma: E-000293/2014/B004)

A tananyagegység célja:
A képzési programban részt vevő elsajátítja a rostnövények termesztésének alapvető technológiai elemeit különös tekintettel az
ápolási és betakarítási feladatokra, valamint a termék elsődleges feldolgozási lehetőségeire.
A résztvevő:







átfogó képet kap a kender típusokról, azok termesztésének, gondozásának és betakarításának mechanikai lépéseiről,
az ápolási és betakarítási feladatokat a csoportos együttműködés szabályainak megtartása mellett végzi,
képes lesz szakszerűen részt venni a finom rostok előállítására alkalmas növények termesztésének, ápolásának és
betakarításának mechanikai munkafolyamataiban,
betartja a biztonságos munkavégzés szabályait, az ápolási és betakarítási feladatokat csoportos együttműködésben
körültekintően és pontosan végzi,
megismeri a különböző rostnövények elsődleges feldolgozásának lépéseit, a használt eszközöket,
munkáját biztonságosan, a környezeti és munkavédelmi szabályokat megtartva körültekintően végzi.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:










Elhivatottság és elkötelezettség a legfontosabb rostnövények termesztéstechnológiai ismeretére.
Fejlődő képesség a rostnövények termesztésének elméleti és gyakorlati megalapozására.
Pontosság és kitartás a rostnövények mechanikai ápolási feladataiban.
Kreativitás és koncentráltság a rostnövények ápolási és betakarítási feladatainak megvalósításában.
Körültekintés, elővigyázatosság a rostnövények ápolásához, betakarításához, elsődleges feldolgozásához használt
eszközök és karbantartásuk napi feladataiban.
Folyamatos emlékezőképesség a rostnövények ápolásához kapcsolódó munka-, baleset- és környezetvédelmi
szabályokra.
Törekvés a rendszerben való gondolkodásra a legfontosabb rostnövények termesztéstechnológiai lépéseiben.
Nyitottság a rostnövények termesztéséhez és feldolgozásához kapcsolódó ismeretek gyűjtésére.
Alkalmazkodás, folyamatos tanulás a csapatban való munkavégzésre.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Foglalkozás egészségügy orvos által igazolt alkalmasság.

A képzés időtartama és időbeosztása:
A képzési idő: 340 óra

A képzés költségei:



Tanfolyam díja: 172.500 Ft
Záró beszámoló díja: 1.000 Ft
A képzési díj tartalmazza a tananyag költségeit is.

Vizsgára bocsátás feltétele:



Az órákon való részvétel (megengedett hiányzás: az óraszám legfeljebb 30 %-a)
Valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése

Jelentkezés:
E-mailben vagy a honlapunkon (www.sztk.szie.hu) a „Jelentkezés” menü alatt.
További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen:
info@sztk.szie.hu
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