Инсталатер

Инсталатер је трогодишње занимање из подручја рада Машинство и обрада
метала у оквиру ког се ученици оспособљавају за уградњу и одржавање свих врста
цевних инсталација (инсталација топловодног грејања, гасних инсталација,
водоводних инсталација) и монтажу опреме у области грејања, вентилације,
климатизације и обновљивих извора енергије (геотермална енергија, соларни
колектори за топлу воду).
Избор занимања омогућује:
Опрема за централно грејање састоји се од грејних тела, котлова, пумпи, сигурносних
уређаја, опреме за аутоматизацију рада и цевне инсталације. Инсталатери обављају
монтажу, испитивање и пуштање у рад свих врста централног грејања (грејање на
чврсто гориво, пелет, гас, електрично грејање), њихово редовно одржавање и
сервисирање као и поправку кварова на овим системима. Исталатери се оспособљавају
за монтажу кућних гасних инсталација и гасних котлова, свих врста индустријских
цевовода, водоводне и канализационе инсталације, санитарне опреме и хидрантске
мреже, за уграђивање измењиваче топлоте као и системе вентилације и климатизације.
Запослење и наставак школовања
По завршеном школовању постоји могућност запошљавања, отварања сопствене
инсталатерске радионице и наставка школовања (једногодишње специјалистичко
образовање или виша школа). Крајем школске 2008/09.године МЕШ је добила
верификацију за специјалистичко образовање, и то за 9 занимања из области
електротехнике и 6 занимања из области машинства. Инсталатер може, по завршетку
специјалистичког образовања, да добије квалификацију петог степена стручности:
Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста.

Подршку за школовање овог занимања у Параћину пружили су сви предузетници који
се баве уградњом система централног грејања, гасификацијом, вентилацијом и
климатизацијом, што је посебно битно у другом и трећем разреду при обављању
практичне наставе наших ученика и њиховог запослења по завршетку школовања.
Тражено и широко примењиво занимање, прилагодљиво потребама променљивог
тржишта, сложено из више занимања ствара велике могућности за конкурентност на
тржишту рада.
Практична и блок настава
Наставни план обухвата стручне предмете на којима ученици стучу теоријска знања о
врстама материјала, читању техничке документације, техникама заваривања и спајања
цеви, цевној хидраулици, системима грејања као и практичну наставу током целог
школовања. Од стручних предмета посебно треба истаћи технологију образовног
профила и практичну наставу чији је циљ стицање теоријских и практичних знања
потребних за успешан рад инсталатера.
Списак предмета
Општеобразовни предмети:

Стручни предмети:

