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Vezetői összefoglaló 

 

Az elmúlt évtizedekben a középfokú szak- és felnőttképzési rendszerünk szakmai tartalmi, intézményi és 

finanszírozási vonatkozásban is folyamatos változásban voltak és jelenleg is vannak. Ez egyfelől 

szükséges, mert igazodni kell a változó piaci igényekhez, másfelől pedig rendkívüli nehézséget okoz a 

rendszer kiszámíthatóságára és viszonylagos álladóságára vágyó szereplőinek. A folyamat azonban nem 

mellőzheti az eddigi eredmények mérését, a résztvevő partnerek visszajelzésének becsatornázását, és 

ezekre alapozva újabb fejlesztési, vagy akár korrekciós lépések kidolgozását sem.  

Jelen projektünknek – egyebek mellett – két fő célja volt. Egyrészt megvizsgálni a turizmus-vendéglátás 

szakmacsoportban 2020 elején megalkotott képzési és kimeneteli követelmények szakmai tartalmának 

munkáltatói megítélését. Másrészt vizsgálni a középfokú szakképzésben, turizmus-vendéglátás ágazatban 

végzett (szakképesítést szerzett) egyének munkavégzésével, munka világában tanúsított munkavállalói 

viselkedésével, értékalkotó tevékenységével kapcsolatosan megfogalmazódó munkáltatói véleményeket. 

Értékeltük a munka világa részéről érkező elvárásokat (szakmai és személyes kompetenciakészlet 

bontásban), hogy ezek feltárása után olyan szakmai javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek 

fejlesztő elképzeléssel szolgálnak az oktatás/szakképzés és a munkaerőpiac értékalapú és kompetencia-

elvű illeszkedési problémáira a vizsgált ágazatban, illetve az adott szakképesítések szintjén. 

Vizsgálódásunk fókuszában a turizmus-vendéglátás szakmacsoport szakképesítésekkel rendelkező 

munkavállalók kompetenciavizsgálata a munka világában (szakmai és személyes kompetenciák 

bontásban), konkrétan  

• szakács,  

• pincér-vendégtéri szakember,  

• cukrász,  

• turisztikai technikus és  

• vendégtéri technikus  

munkakörökben, a munkavállalói kompetenciák fejlesztése a szakképzési folyamatok során, a felmerülő 

hiányosságok vagy tovább erősítendő kompetenciacsoportok meghatározása, konkrét képzési tartalmi 

javaslattétellel.  

Jelen kiadvány a cukrász szakmára vonatkozó vizsgálódásunk eredményét és javaslataink összegzését 

tartalmazza! 

Figyelmükbe ajánljuk továbbá honlapunk Kompetencia Központ menüpontját, 

ahol egy helyen összegyűjtöttük az információkat projektünkről, a 

turizmus-vendéglátás szakmacsoportok kompetenciafejlesztésével 

kapcsolatos kérdéseiről: https://kisoszbaranya.hu/vendeglatas-

es-turizmus-kompetencia-kozpont/ 

 

 

https://kisoszbaranya.hu/vendeglatas-es-turizmus-kompetencia-kozpont/
https://kisoszbaranya.hu/vendeglatas-es-turizmus-kompetencia-kozpont/


 

 

A cukrász szakmában és munkakörben dolgozók felmérése 

 

Szakmai kompetenciák 

A kapott eredmények kimondottan jó képet mutatnak abból az aspektusból, hogy a szakképesítés szakmai 

kompetenciáinak megítélése viszonylag koherens, döntő része a munkáltatói kör támogatását élvezi, 

emellett ezen kompetenciák vizsgálatánál az alkalmazott munkaerő jó felkészültségről tett tanúbizonyságot. 

Megfigyelhető volt némi hektikusság a személyes kompetenciák minősítésénél, de az összkép arra mutat 

rá, hogy a munkatársak felkészültsége összességében jó, de az egyéni adottságok nagyon eltérőek. A 

gyengébben teljesített személyes kompetenciaelemek esetében átfedés tapasztalható a többi 

szakképesítés eredményeivel. 

A munkáltatók szerint a cukrász munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és követelmények 

kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai összetevői nagyon domináns 

megítéléssel a következők: 

• A vendégtér, szerviztér, termelők eszközeinek megfelelő kiválasztása; 

• Az alapfűszerek és alapízek felismerése, megnevezése; 

• Az alapvető konyhatechnológiai műveletek, eljárások ismerete; 

• A cukrászati nyersanyagok tárolása, minőségre vonatkozó követelményeket, illetve a mérési 

műveletek ismerete; 

• Cukrászati alapműveletek ismerete; 

• A cukrászati nyersanyagok technológiai hatásainak, tulajdonságainak ismerete; 

• A tömeg és űrtartalom mértékegységének, átváltásának ismerete; 

• Az anyagok, eszközök előkészítő műveleteinek, eszközeinek ismerete; 

• A vételezendő anyagok listakészítésének ismerete az összesített anyaghányadok alapján; 

• Az előkészítés higiéniai és minőségi követelményeinek ismerete; 

• A konyhai berendezések és gépek kezelésének, programozásának ismerete; 

• A gyümölcstöltelékek, gyümölcsök, zöldségek tartósítási folyamatának ismerete; 

• Az olajos magvakból készült töltelékek, túrótöltelékek, sós 

töltelékek, tojáskrémek, tartós töltelékek, vajkrémek, 

puncstöltelék és tejszínkrémek ismerete; 

• A gyúrt élesztős, a kevert élesztős, a hajtogatott 

élesztős, omlós élesztős tészta, vajas tészta, omlós 

tészta, nehéz felvert készítésének és az abból 

készült sütemény elkészítésének ismerete; 



 

 

• A vajas tészta, a forrázott tészta és a sós omlós tészta készítésének, és az abból készült 

süteményeknek az ismerete; 

• A vajas tésztából készült krémes és tejszínes sütemények, valamint a forrázott tésztából készült 

krémes és tejszínes sütemények készítésének ismerete; 

• Az omlós, felvert, hengerelt és egyéb tészták előállításának, a töltetlen és töltött édes 

teasütemények készítésének, és a mézeskalács-tészta sütésének ismerete; 

• Könnyű és nehéz felvertek, hagyományos alaptorták, hagyományos tejszínes torták, különleges 

ízesítésű üzleti specialitások, szeletek, tekercsek, minyonok és omlós tésztából készült desszertek 

készítésének ismerete; 

• A félkész termékek készítésének ismerete, francia felvert torták, francia omlós tészták, forrázott 

tészták, zselés betétek, roppanós rétegek, krémek, vágott, formában dermesztett, monodesszertek, 

tartlettek, francia forrázott tésztából készült desszertek készítése, nemzetközi trend szerint készült 

torták, minidesszertek macaronok, pohárdesszertek elkészítése; 

• A csokoládé temperálásának, a csokoládébonbonok, a krémbonbonok, a grillázsbonbonok, a 

nugátbonbonok, a gyümölcsbonbonok készítésének ismerete; 

• A különböző fagylaltkeverékek készítésének ismerete; 

• A baracklekvár bevonat, a zselékészítés, a fondán melegítés és -hígítás szabályainak, a 

csokoládémelegítés, - hígítás, -temperálás szabályainak ismerete; 

• Az egyszerű díszítési műveleteinek, az uzsonnasütemények, a sós teasütemények, az édes 

teasütemények, a krémes termékek, a hagyományos cukrászati termékek, a nemzetközi cukrászati 

termékek és a hidegcukrászati termékek készítésének ismerete; 

• Tortákról, díszmunkákról munkarajz készítése, virágminták és írásjelek rajzolása; a fecskendezés, 

a csokoládévirágok, marcipánfigurák, - virágok, a karamellfőzés, karamellel történő díszítési 

technikák ismerete; 

• Az élelmiszertípusnak megfelelő raktározásának, a beérkezett áru ellenőrzésének, a romlott áru 

elkülönítésének és elszállításának, az árukészlet, az árufelhasználás, az áruszükséglet 

megállapításának módszereinek, az árurendelés szóbeli és írásbeli lehetőségeinek ismerete, ismeri 

a FIFO elvet; 

• A cukrászati termékek tömegének kiszámítása receptek és veszteségek figyelembevételével, a 

cukrászati félkész termékek nyersanyagértékének és a cukrászati késztermékek 

eladási árának kiszámítása; 

• Világháló ismerete; 

• Gépek és berendezések alapvető funkcióinak, 

működésének ismerete; 

• A munkafolyamatok előkészítése, tervezése 

gyártási, gazdaságossági és ergonómiai 

szempontok alapján; 



 

 

• A tényleges anyagfelhasználás, nyitókészlet, zárókészlet megállapítását, a megengedett 

anyagfelhasználás, a leltáreredmény megállapítását és az anyagi felelősség kötelezettségeinek 

ismerete. 

 

A nagyon fontos szakmai összetevői a következők: 

• Számlázási, készletezési alapfogalmak, műveletek ismerete; 

• A vendégfogadás egyszerű, a vendég előtt is végezhető műveleteinek ismerete. 

Mindkét szakmai kompetencia esetében megjegyzendő, hogy ez a minősítés elég nagy szórást mutat a 

célcsoport esetében, vagyis a kompetencia megítélésében szerepet játszik a szervezeten belüli konkrét 

tevékenység is, a munkakörhöz köthető jellemzők. 

 

A feladatok és követelmények fontos szakmai összetevői: 

• Irodai alapszoftverek készség szintű használata; 

• Az éttermi alapterítés formáinak, szerviztér előkészítésének ismerete; 

• Az ország természeti adottságainak ismerete. 

• Szálláshelyek kínálatának ismerete. 

 

A felmérés második részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak azt kellett 

megítélniük, hogy az adott kompetenciát milyen szinten birtokolják az általuk alkalmazott 

munkatársak, jelen esetben a cukrászok 

Az eredmények tükrében a munkatársak magas szinten birtokolják az alábbi szakmai kompetenciákat: 

• A cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok, nyersanyagromlás 

jellemzőinek ismerete; 

• A cukrászati nyersanyagok és tulajdonságaiknak ismerete és helyes használata. 

• További olyan szakmai kompetenciák, amelyek birtoklása megbízható szintű, de csak hajszállal 

maradt el a magas szintű birtoklási kategóriától: 

• A cukrászati alapműveletek ismerete és használata; 

• Az ételek elkészítéséhez használatos fűszerek, ízesítők 

ismerete és helyes használata; 

• A különböző tészták elkészítési módjának 

ismerete; 



 

 

• Félkész termékek készítési sorrendjének ismerete. 

 

A szakmai kompetenciák megbízható szintű birtoklásáról beszélhetünk (kisebb fejlesztési igényekkel) 

az alábbi esetekben (a minősítések viszonylagos homogenitása mellett, vagyis a szélsőséges értékek csak 

nagyon kis részarányban fordulnak elő): 

• A termékkészítéshez használandó berendezések, cukrászati gépek használatának ismerete; 

• A termékkészítéshez szükséges mennyiségek, nyersanyagok kimérése, az előkészítő műveletek, 

munkafolyamatok ismerete; 

• A gyümölcs töltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, túrótöltelékek, sós töltelékek, 

tojáskrémek, tartós töltelékek, vajkrémek, puncstöltelék tejszínkrémek ismerete; 

• A gyors érlelésű mézeskalácstészta készítésének ismerete; 

• Hagyományos cukrászati termékek, torták, szeletek, tekercsek, minyonok, omlós desszertek 

készítésének ismerete. 

• A vendéglátás-turizmus tevékenységeire vonatkozó munka és tűzvédelmi, környezetvédelmi 

előírások és teendők ismerete (itt a 3-as, 4-es és 5-ös minősítések mind közel azonos arányt értek 

el); 

• A tömeg és űrtartalom mértékegységek és az átváltásukra vonatkozó szabályok ismerete (itt a 

válaszok közel fele 5-ös minősítést jelentett, de 28% csak a közepest jelölte meg); 

• Francia irányzatú cukrászati termékek, torták, desszertek, aprósütemények készítésének ismerete 

(szintén, a 3-as és az 5-ös minősítés egyaránt 31-31 %-ot kapott); 

• Hideg cukrászati készítmények, fagylalt, parfé készítésének ismerete; 

• Bonbonok, bonbon töltelékek készítésének, csokoládé temperálásának, csokoládé hüvelyes és 

mártott termékek készítésének ismerete; 

• Cukrászati termékekhez bevonó anyagokat készít és/ vagy alkalmassá teszi a bevonó anyagokat 

a feldolgozásra; 

• A beérkezett áru ellenőrzésének lépésinek, az élelmiszertípusnak megfelelő szakosított raktározás 

követelményeinek, a romlott áru kezelésének ismerete (a 3-as, 4-es és 5-ös minősítések egyaránt 

27-31% körüli értékeket kaptak). 

 

Azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak közepes 

szinten birtokolnak (és ennek a minőségnek a megállapítása 

viszonylag homogén, vagyis a többség ezt állapítja meg, 

kisebb mértékű a szóródás): 



 

 

• Az üzleti érintkezés szabályai szerinti kommunikáció, az alapvető nyelvi, írásos és szóbeli 

kommunikációs elvárások és normák ismerete; 

• A munkaszerződés lényegének, tartalmi elemeinek ismerete; 

• A vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes szakmai felületek, szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő programok ismerete; 

• Árugazdálkodási feladatokat végzése; árukészlet, az áru mennyiség, minőség, raktározási rend 

ellenőrzése, szükséges árukészlet megrendelése. 

• Végül azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak szintén közepes szinten birtokolnak 

(azonban ennek megítélése nagyon vegyes képet mutat, viszonylag nagy aránnyal vannak 

szélsőséges vélemények, szóródnak a kapott minősítések a teljes skálán): 

• FIFO elv ismerete; 

• Szálláshelyek típusainak ismerete; 

• Az ország és saját régiójának turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, a régiót meghatározó 

természeti adottságainak ismerete; 

• A cukrász termékkészítéshez szükséges anyagok, műveletek ismerete egy idegen nyelven; 

• A cukrászati termékek nyersanyagértékének és eladási árának kiszámítása, a félkész és 

késztermék kalkulációinak elkészítése; 

• A leltáreredmény megállapításnak, a számítás lépéseinek, a készletezésnek az ismerete. 

 

Nem volt olyan szakmai kompetencia, amit a munkáltatók megítélése szerint a munkatársak elvárt 

kritériumszint alatt birtokoltak volna. 

A szakma megítélése szerinti legfontosabb kompetenciák a felsőbb kategóriákban találhatóak, illetve 

amiben gyengébben teljesítettek a munkatársak, azon kompetenciák jelentős része nem a közvetlen – adott 

esetben fizikai jellegű – munkatevékenységhez tartoznak, ami az értékalkotás legfontosabb alapfolyamata. 

A szálláshellyel, turisztikai ismeretekkel kapcsolatos tudáselemek, a munka világával, foglalkoztatással 

kapcsolatos ismeretek, illetve az idegennyelv-ismeret általánosságban is a gyengébben teljesített, kevésbé 

birtokolt kompetenciatárba tartoznak, amelyek – mint említettük – nem is tartoznak a nélkülözhetetlen 

szakmai „alaptudások” közé. 

 

Személyes kompetenciák 

 

A személyes kompetenciák minősítése során kapott 

eredmények: 



 

 

Személyes kompetencia  Értékelések átlaga  

Figyelemmegosztás  4,18*  

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat  4,02  

Precizitás  4*  

Kreativitás, ötletgazdagság  4*  

Emlékezőképesség  3,92*  

Motiválhatóság  3,89*  

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban  3,86  

Megbízhatóság  3,84*  

Együttműködő készség  3,83  

Felelősségtudat  3,75*  

Figyelem-összpontosítás  3,7  

Önállóság  3,69*  

Áttekintő képesség  3,69  

Rugalmasság  3,64*  

Alkalmazkodóképesség  3,63*  

Rendszerben való gondolkodás  3,62*  

Tervezési készség  3,61*  

Lényeglátás  3,59  

Kapcsolatfenntartó készség  3,55  

Szervezőkészség  3,49*  



 

 

Problémamegoldás, hibaelhárítás  3,49*  

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság  3,45*  

Kompromisszumkészség  3,44  

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás  3,38*  

Konfliktusmegoldó készség  3,33  

Konfliktuskezelő készség  3,31  

 

A személyes kompetenciák esetében az eredmények érdekes képet mutatnak. Egyik oldalról a minősítések 

összességében jó képet mutatnak, a táblázat első harmadában minden kompetencia legalább 3,7-es 

átlaggal szerepel, ráadásul itt kimondottan fontos személyes kompetenciaelemek találhatóak. Másik 

oldalról, a többi szakképesítéshez képest több olyan kompetenciaelem található, amelynek értékelése során 

nagy volt a szórás a munkáltatói vélemények esetében (ezeket jelöltük csillaggal). Vagyis viszonylag jó az 

alkalmazott emberi erőforrás minősége, de ugyanakkor nagyon hektikus képet mutatnak az egyéni 

adottságok. 

Ennek kapcsán, ezt érzékeltetve ki is emelnénk néhány kompetenciaelemet. A precizitás esetében bár 4-

es átlag jött ki, 4-es minősítés viszonylag kevés érkezett (16,4%), ugyanakkor a 3-as minősítések aránya 

34,4%, az ötösöké pedig 44,3%. Hasonlóan szélsőséges megoszlások figyelhetőek meg a rendszerben 

való gondolkodás és az áttekintő képesség esetében is.  

 

Javaslat a cukrász szakmában a kompetenciafejlesztő képzésekre 

 

A cukrász képzés során a szakmai kompetenciákat az elvárt módon - tehát magas és közepes szinten - 

sajátították el a képzésben résztvevők, ezért a közepes szinten birtokolt kompetenciák közül emeleljük ki 

a informatikai ismereteket, mivel ebben az esetben a beérkezett válaszok alapján ennek a minőségnek 

a megállapítása viszonylag homogén képet mutatott.  

A vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes szakmai felületek, szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

programok ismerete első hallásra nem tűnhet annyira fontosnak a cukrászok képzése esetében, így ennek 

a készségnek a fejlesztése sok esetben elmarad, holott pl. egy táblázatkezelő program alapszintű ismerete 

megkönnyítheti és felgyorsíthatja az alapanyagok költségtervezését. Célszerű tehát egy 

word és excel képzés révén ezeket az ismereteket bővíteni, illetve javasolt a 

közösségi média marketing célú felhasználásnak tanítása is. Ez utóbbi a 

Pinterest képmegosztó felület alkalmazására épüljön, mivel így a 

vizuális hirdetések által keltett vizuális érzékszervi tapasztalatok 

maximálisan kiaknázhatók. Ha a résztvevő megtanulja a 

Pinteresten keresztül, hogy milyen fotókat érdemes 

termékének népszerűsítésére használni, utána az 

Instagramot és a Facebook-ot is sikeresebben 

alkalmazza. A képzésen jelenlévők megtanulják 



 

 

hogyan lehet hasznukra az alkotásaikról készült fotó kihelyezése, hogyan hozzanak létre Pinterest fiókot, 

és hogyan állítsák azt be úgy, hogy az eredmények tekintetében a lehető legtöbbet tudjanak kihozni belőle. 

A képzés gyakorlati modulja tartalmazza a táblák és pinek létrehozásának lépéseit, valamint olyan 

stratégiák bemutatását, amelyek segítségével nagyobb számú táblákra való keresés generálható. A 

gyakorlati oktatás a pinek hozzáadásával és bővítésével is foglalkozik.  Fontos, hogy a képzés egyben a 

digitális marketing ismereteket is bővíti a Pinterest analitika és használata révén: a résztvevők megtanulják 

az analitikák jelentését és azok felhasználási lehetőségeit (ez a tudás szintén jól alkalmazható Instagram 

vagy Facebook használatakor).   

A szakmai kompetenciák fejlesztésére a cukrászoknál is fontosak a tematikus képzések, amelyek nemcsak 

a legújabb cukrászati trendekkel ismertetik meg a jelenlévőket, hanem fejlesztik az ujjak 

izmainak finommotorikus képessegét, amely elegendhetetlen az apró, kifinomult díszítőelemek készítése 

során. A tematikus cukrászati képzések természetesen a kreativitást is növelik, és ötleteket adnak a minél 

változatosabb díszítés megtanulásához is.  

 

Javasolt tematikus képzések 

 

a) Cukorvirág készítése mesterfokon:  

A résztvevők mindent megtudhatnak a cukorvirágról,  megtanulják a cukorvirág massza elkészítését és 

használatát. A képzésen olyan praktikákat sajáthatnak el a jelenlévők, amelyek segítéségével élethű 

virágokat lesznek képesek alkotni. A cukorvirág készítéshez szükséges eszközöket is megismerik, 

amelyeket a képzés elvégzése után magabiztosan tudnak majd használni. 

b) Dekormester:  

A tortakészítés alapjait már ismerő és magabiztosan használók tudására építve a tortadíszítés magasabb 

szintjére juthat el a résztvevő. Az interaktív, gyakorlatorientált képzés tartalmazza a csokoládétorta-

készítés fortélyainak bemutatását is, a résztvevők különféle csokoládé díszítést tanulhatnak meg. A glazúr 

technikában, a cukorcsipke készítésben és az airbrush festési technikákban is elmélyedhetnek a jelenlévők. 

A képzés tartalmaz tortaforma készítés modult is, ahol fókuszban a különleges formájú torták vannak (pl. 

táska, italos üveg, gyűrű, virágcsokor). 

c) Habzsákos díszítések és technikák: 

A jelenlévők a habzsákos díszítési technikákat, a díszítő csövek és a habzsák profi használatát tanulhatják 

meg. A megfelelő mennyiségű krém és egyszerre  több habzsákkal való dolgozás a jó technikára és 

a használat helyességére tanítja a résztvevőket.    

d) Meztelen torta készítése mesterfokon: 

A meztelen torta a 21. század torta design trendjei közül az egyik 

legkedveltebb irány fiatalos, modern stílusa miatt.  A meztelen 

torta sikere a krém betöltésén és annak lehetvékony 

lekenésén múlik, ezért a  képzésen minden készítéssel 

kapcsolatos trükk és technika bemutatásra és 

kipróbálásra kerül.  



 

 

e) Minitorta díszítő képzés: 

Tortaburkolási technikák, felhasználható alapanyagok és eszközök profi használatára, valamint a marcipán, 

a fondant és a glazúr kezelésére tanít a képzés. A résztvevők a változatos szegélymintákon, leveleken, 

virágokon, masnikon kívül saját ötletük alapján is készíthetnek dekorációs elemeket.  

 

A személyes kompetenciák közül a leggyengébb értékelést kapott konfliktuskezelő készséget emeljük ki. 

Ennek fejlesztését segíti az olyan asszertív kommunikációs képességet fejlesztő tréning, amely a munka 

világával kapcsolatos helyzetgyakorlatokat helyezi előtérbe. A speciális kommunikációs technika 

elsajátításával a képzésben résztvevők megtanulják a nemet mondás művészetét és képesek lesznek 

érdekeiket úgy érvényre juttatni, hogy közben ne bántsák meg kommunikációs partnereiket. A képzésen 

megtanulhatják azt is, hogy a megélt kommunikációs problémákat hogyan, milyen eszközökkel tudják 

kezelni.   

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felmérésben az érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság sem szerepelt 

túl jól (3,45 átlaggal). Ez a személyes kompetencia a hatékony és egyenletes munkavégzés egyik 

alappillére, ha ezzel nem rendelkezik a munkavállaló vagy mint meglévő kompetencia gyengül valamilyen 

külső tényező miatt, akkor az elvégzett munka minősége jelentősen csökkenhet.  

Megelőzésképpen érzelmi intelligenciafejlesztő képzés javasolt, melynek tematikája: az érzelmek 

információs szerepének felismerése, saját érzelmi állapotok észlelése, mások érzelmeinek felismerése, 

megértése és elfogadása, saját érzelmek konstruktív megjelenítése és az én-üzenetek. A résztvevők 

továbbá megtanulják az értő figyelem alapjait, a verbális és nonverbális üzenetek dekódolását, az érzelmek 

és gondolatok visszatükrözését.  

A tevékenységszervezés és időgazdálkodás ennél a szakmacsoportnál is fejlesztendő személyes 

kompetencia, ezért az időmenedzsment képzés esetükben is indololt. A cukrász szakmára szabott 

gyakorlati feladatok segítenek a munkaidő hatékony kihasználásában. A résztvevők megtanulják 

a szakmához kapcsolódó tevékenységek és időbeosztás szakszerű megtervezését és megszervezését.   

 

 

 


