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programu
Nové trendy v drevostavbách
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Kombinovaná 55 vyučovacích hodín – z toho prezenčná s praktickými cvičeniami 40 vyučovacích hodín a 15 hodín dištančnou formou
Názov kategórie
Učiteľ, majster odbornej výchovy
Názov podkategórie
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie
a úplné stredné odborné vzdelávanie
Kariérový stupeň
Samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia
--------
Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na využitie dreva ako konštrukčného a stavebného materiálu
Navrhovaný počet
kreditov
13 kreditov, 11 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom a majstrom odbornej výchovy SOŠ s drevárskym a stavbárskym zameraním získanie najnovších poznatkov o trendoch v projektovaní a realizácii drevostavieb, inováciách v konštrukcii drevostavieb, vo využívaní nových materiálov, technológií  a alternatívnych riešení. Ponúka aktuálne poznatky o súčasných trendoch využitia strategickej domácej obnoviteľnej suroviny dreva v stavebníctve.
Cieľom je doplnenie najnovších informácií, rozšírenie poznatkov a zapracovanie nových trendov do vyučovania z pohľadu trvalej udržateľnosti energetických, environmentálnych, ekonomických dopadov a súčasnej architektúry Program sa bude realizovať tak, aby umožnil využívať vzdelávanie formou skupinovej práce účastníkov za koordinácie a metodického vedenia lektora, s využitím prepojenia s grafickými počítačovými systémami a samostatnej aktivity využitím e-learningu v dištančnej forme..
Špecifické ciele
aktualizovať poznatky z problematiky nízkoenergetických a alternatívnych stavieb a drevostavieb z pohľadu prechodu k výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie,
prehĺbiť znalosti z používania nových alternatívnych materiálov a technológií,
doplniť a rozšíriť pôsobnosť v oblasti dimenzovania progresívnych drevených konštrukcii,
skvalitniť fyzikálne prepočty a počítačové simulácie s aplikovaním špecifického prístupu ku dreveným stavbám, 
	posilniť kompetencie pre získanie konkrétnych výstupov práce študentov vo vyučovacom procese.

Návrh obsahu
Základy staviteľstva pre oblasť drevených stavieb.
	Konštrukčné systémy drevostavieb
	Drevené strešné a tesárske konštrukcie
	Energetická hospodárnosť v drevostavbách
	Navrhovanie a dimenzovanie drevených konštrukcii
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu vie prezentovať a aplikovať nové trendy vo využívaní drevostavieb a ich predností. Cieľom je získanie kompetencie na výber a prezentovanie vhodných príkladov pre inovácie drevostavieb. Dokáže zhotoviť konkrétnu ukážku konštrukcie či konštrukčného riešenia zdokumentovanú v grafickom programe. Praktické využitie poslúži pri vytváraní netypických učebných pomôcok, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a v praktickej časti maturitných skúšok a prináša celkové skvalitnenie vyučovacieho procesu.
Absolvent programu disponuje vedomosťami z oblasti konštruovania a navrhovania drevostavieb a pozná praktické zručnosti v oblasti navrhovania drevostavieb optimálneho konštrukčného systému, ovláda teoretické poznatky, funkčné požiadavky a zásadami konštruovania drevených stavieb. Ovláda teoreticko-experimentálne zdôvodnenia konštrukčnej tvorby drevených stavebných konštrukcií so širšími environmentálnymi a energetickými súvislosťami. 
Absolvent programu ovláda poznatky z oblasti teoreticky-experimentálne zdôvodnenej konštrukčnej tvorby a navrhovania budov z dreva z pohľadu energetickej efektívnosti, užívateľského komfortu, zabezpečenia životnosti, kvality zhotovenia a statickej bezpečnosti budovy.
Návrh rozsahu
55 vyučovacích hodín – z toho prezenčná s praktickými cvičeniami 40 vyučovacích hodín a 15 hodín dištančná časť – práca na zadaní a didaktických pomôckach
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia ukážok samostatného riešenia návrhu didaktických pomôcok
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. Vedúci Katedry drevených stavieb, DF TU Zvolen
e-mail: stefko@tuzvo.sk	mobil: 0903 188 882
Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v centrách ďalšieho vzdelávania univerzít a vysokých škôl s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
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