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A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai

végzettség, vagy az előírt iskolai végzettség hiányában sikeres bemeneti
kompetenciamérés eredményeképpen is be lehet kapcsolódni a képzésbe.

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A képzés munkaterületének rövid leírása:
 Felkészül a munkára és előkészíti a munkafolyamatokat. A száraztészta készítéséhez

szükséges alap -, járulékos és segédanyagok tulajdonságainak, minőségi
követelményeinek ismeretében és alkalmazva a receptúrákat és gyártástechnológiát,
különböző száraztészta típusokat állít össze. A feldolgozott tészta elkészítésénél
használja a száraztészta készítés gépeit, berendezéseit. A szárítás előtt a tészta típusának
megfelelően formáz. Szakszerűen szárít. A csomagolóanyagok típusainak ismeretében
beállítja a csomagolási súlyokat, majd becsomagolja és termékcímkével látja el a
száraztésztát. Az elkészült termékeket megfelelő körülmények között tárolja és
raktározza. Betartja a higiéniai, élelmiszerbiztonsági és balesetvédelmi szabályokat,
előírásokat.

Az oktatott modulok:
SzPk-00082-15-21 0 07 2 /M-01 Száraztésztagyártás anyagai és azok előkészítése

SzPk-00082-15-21 0 07 2 /M-02 Száraztésztagyártás eszközei, technológiája

SzPk-00082-15-21 0 07 2 /M-03 A száraztészta csomagolása, tárolása, raktározása

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:

 Képzés hatékonyágának növelése (16 óra, 8 óra/nap, a képzés elején)
 Munkavállalás elősegítése (24 óra, 6 óra/nap, a képzés végén)

A képzés óraszáma: 96 óra elmélet + 224 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést kiegészítő
tevékenység, összesen 360 óra.

A képzés intenzitása: 6 óra/nap, amely indokolt esetben napi 8 órára növelhető.

A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 2-3 hónap.

A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.

Maximális csoportlétszám: 30 fő.
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Szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány, Száraztészta gyártó
végzettség

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei:
 a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán való

részvétel
 a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése


