EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
51-521-03 Világítástechnikus

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
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Lighting technician
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet ;
- színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani ;
- a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni ;
- alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat ;
- megtervezni és lebonyolítani az előadás világítástechnikai folyamatait ;
- irányítani a rendezői és tervezői instrukciók alapján a darabok bevilágítási és egyéb elektromos munkáit, a megbeszélt határidők
betartásával ;
- határidőre elkészíttetni a produkciók világítási kellékeit, anyagait, egyedi világítási berendezéseit ;
- a műsoron lévő darabokról scenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni ;
- gondoskodni az előadások szakszerű kiszolgálásáról ;
- a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat meghatározni, azok elvégzését irányítani és
folyamatosan ellenőrizni, valamint az előadások zavartalanságát biztosítani ;
- műszaki véleményt adni a világítás és egyéb, a nézőteret, színpadot és szervesen kapcsolódó helyiségeket érintő elektromossággal
kapcsolatos feladatok megoldására ;
- a rábízott és a világosítótárhoz tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrzésére ;
- a berendezések meghibásodása esetén gondoskodni azok azonnali javításáról, a szervízelés intézéséről, és az eszközök helyettesítéséről ;
- a világítási eszközökről és berendezésekről szervizkönyvet vezetni és azt dokumentumszerűen nyilvántartani ;
- megszervezni és folyamatosan ellenőrizni a világítástechnikai eszközök és anyagok raktározását, a fogyó anyagok felhasználását
dokumentumszerűen nyilvántartani ;
- javaslatot tenni a berendezések, eszközök selejtezésére, bővítésére ;
- az elektromossággal kapcsolatos biztonsági helyzet szakmai elbírálására és a veszélyhelyzetek meghatározására ;
- a keletkezett elektromos veszélyhelyzetet objektív módon megítélni, késedelmes elháríthatósága esetén a berendezés működését
felfüggeszteni a további intézkedésig, illetve a hiba elhárításáig használatát megtiltani ;
- a munkavédelmi szemlék jegyzőkönyveiben rá szabott feladatok időarányos végrehajtásáról gondoskodni ;
- gondoskodni a világosítók színpadi munkaterületének tisztán tartásáról ;
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- a feladatokkal összefüggő szállítások során a gépkocsira történő fel- és lerakodási munkákat felügyelni ;
- ellenőrizni a tűz- és munkavédelmi előírások betartását ;
- felelősnek lenni a világosítási munkaterületen az elektromos energia és a szerelési anyagok takarékos felhasználásáért, a színházi tulajdon
védelméért ;
- aktívan részt venni a rendezői és tervezői instrukciók alapján a bemutatandó darabok bevilágításának folyamatában ;
- a bemutatandó darabok szcenikai igényeinek biztosításához szükséges színpadi szerelések elvégzésére ;
- az előadásokkal kapcsolatban megtanulni a számára előírt beállításokat és instrukciókat ;
- a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatok elvégezni ;
- szcenikai világítási berendezések és rendszerek kezelni, ellenőrizni, illetve karbantartani ;
- a rábízott berendezések balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrizni, valamint az előadás zavartalanságának biztosítani ;
- vizuáltechnikai feladatokat ellátni.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

Bizonylatsorszám : 1
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(*) Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

OKJ szakképesítési szint :

Ötfokú :

51
felső
középfokú
részszakképesítés,
amely
érettségi
végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg

ISCED2011 kód :
4

5
4
3
2
1

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

EKKR szint :
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MKKR szint :

A bizonyítvány sorozatjele : PT K

A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

sorszáma : 123456

Központi
írásbeli

Általános színpad
világítástechnikai
feladatok
ellátása.Üzemeltetés és
biztonságtechnika.

5

30.00

A bizonyítvány kiállításának időpontja : 2021.07.21

Szóbeli

Általános színpad
világítástechnikai
feladatok ellátása

5

30.00

5

40.00

Általános színpad
világítástechnikai
feladatok ellátása
A komplex szakmai vizsgán
eredmény osztályzattal
Gyakorlati

Továbblépés az oktatás következő szintjére
felsőoktatásba

elért

5

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

M

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről.

Bizonylatsorszám : 1
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A teljes program százalékában
%

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása
Iskolai/képző központ alapú

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Elmélet: 40 % Gyakorlat: 60 %

Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő

360 óra

Belépési követelmények :

- érettségi vizsga
Szakmai követelmény modulok :
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10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika
10719-12 Színpadi világítástechnika

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője :
Kiállítás dátuma : 2021.07.21
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Bizonylatsorszám : 1
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