СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

„Сл.гласник-Просветни гласник“ бр. 07/2019

1. Назив квалификације: Сервисер термичких и расхладних уређаја
2. Сектор - подручје рада: Електротехника
3. Ниво квалификације: III
4. Начин стицања квалификације:
Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
5. Трајање:
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године.
6. Начин провере:
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту који спроводи средња школа.
7. Заснованост квалификације:
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања.
7.1. Опис рада
Дужности - стручне компетенције:
-

Спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада
Комуникација и организација рада на радном месту (у сервису или на терену)
Поправљање кућних уређаја и апарата
Монтирање уређаја у домаћинству
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-

ризик од струјног удара;
ризик од опекотина;
ризик од излагања узроцима стреса;
ризик од пада са висине;
ризик од саобраћајног удеса (рад на терену).

7.2. Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију Сервисер термичких и расхладних уређаја је оспособљавање ученика за спровођење заштитних и
еколошких мера у процесу рада, комуникација и организацију рада на радном месту; монтажу уређаја у домаћинству и поправку кућних уређаја и
апарата (у сервису или на терену):
- машине за прање и сушење веша,
- машине за прање судова,
- апарати за кување (шпорети, грејне плоче, рерне и решои),
- микроталасне пећнице,
- аспиратори,
- усисивачи,
- вентилатори и клима уређаји,
- бојлери,
- топлотне пумпе,
- грејна тела (радијатори, кварцне пећи, термоакумулационе пећи),
- расхладни уређаји (фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине),
- мали кућни апарати (миксери, фенови, пегле, блендери, сецкалице...).
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој
каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:
- примену теоријских знања у практичном контексту;
- примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада;
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
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