GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postázási cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: + 36 96 319 244/119 mellék
Mobil: +36 20 425 1310
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001418/2016
OM azonosító: 203038

Képzési tájékoztató
Konyhai kisegítő (21 811 01)
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2016/A012
Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
- Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 240
Elmélet/gyakorlat aránya: 30% - 70% (72-168)
A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12
A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

Élelmiszerismeret
11518-16

Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző
tulajdonságainak megismerése, azok táplálkozásban
betöltött szerepe. Az élelmiszerek konyhatechnológiai
szerepének,
fontosságának
megismerése,
felhasználási lehetőségeinek elsajátítása.

írásbeli

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
11519-16

Az élelmiszerbiztonsági alapfogalmak megismerése,
élelmiszerek feldolgozása, tárolása és értékesítése
során a felelős magatartás elsajátítása.

írásbeli

Ételkészítési ismeretek alapjai
12094-16

Az ételkészítéssel kapcsolatos helyiségek és azok
kialakításának, berendezéseinek, eszközeinek, a
kéziszerszámoknak és használatuknak
megismerése. Ételek előkészítésének és hőn
tartásának, tálalásának, díszítésének
megismerése.

írásbeli és gyakorlati

A komplex szakmai vizsga részei
1. Gyakorlati vizsgatevékenység: Ételkészítés alapjai
A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze.
A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű
tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%

Veled építjük a jövőd!
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2. Szóbeli vizsgatevékenység: Ételkészítés alapjai
Központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és egy-egy konkrét ételcsoporthoz tartozó
ételek készítésének ismertetéséből számol be.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadás 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, Képzés hatékonyságának növelése,
Munkavállalás elősegítése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

