	Žiadosť o akreditáciu
	Aktualizačné vzdelávanie
Názov a adresa
žiadateľa
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
www.siov.sk
Meno štatutárneho
orgánu
Ing. Ivan Stankovský, CSc.
Riaditeľ
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Autor vzdelávacieho
programu
Ing. Jozef Gerhát, riaditeľ SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, dlhoročný učiteľ odborných elektrotechnických a mechatronických predmetov
email: jozef.gerhat.sps@gmail.com	mobil: 0907 117 057
IČO
17 314 852
Názov vzdelávacieho
programu
Pneumatické systémy prakticky
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Prezenčná s praktickými cvičeniami 
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
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Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na strojársku techniku, elektrotechniku, energetiku, automatizáciu a mechanizáciu
Navrhovaný počet
kreditov
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Rozširovať odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov v odbore pneumatika, mechanizácia, robotika a automatizácia
a manipulácia s materiálom, využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti. Prehlbovať a rozvíjať zručnosti z vytvárania zostáv a jej riadenia, regulácie a automatizácie vrátane programovanie. Cieľom je získanie kompetencie na výber vhodných komponentov a tvorbu výukových modelov a reálne použiteľných súčiastok. Praktické využitie poslúži pri projektovaní, vytváraní a konfigurácii modelov pneumatických systémov, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok. Vzdelávací program ponúka rozšírenie znalostí a aktualizáciu poznatkov o vývojových trendoch pneumatických systémov
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky v odbore pneumatických systémov a ich využitia v priemyselnej praxi
	rozšíriť znalosti využitia pneumatických systémov a ich prepojenia s priemyselnými robotmi
oboznámiť sa s aktuálnymi a vyvíjanými systémami priemyselnej automatizácie
	získať kompetenciu na výber vhodných zariadení a komponentov pri projektovaní a tvorbe modelov vhodných na účely vyučovania
	rozšíriť možnosti na využitie tvorby sietí pre potreby vyučovania
	získať znalosť a zručnosť na demonštráciu a ukážku tvorby systému a jeho činnosti
Návrh obsahu
Pneumatika, pneumatické mechanizmy
Fyzikálne jednotky, vzduch a jeho vlastnosti
	Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu
	Symboly pre kreslenie schém pneumatických mechanizmov
Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu
Pneumatické valce, ventily – rozvádzače
Ďalšie príslušenstvo  pneumatických obvodov
Bezpečnosť pneumatických mechanizmov
Praktická časť - Zapojenia pneumatických obvodov s mechanickým riadením
Praktická časť  - Zapojenia  pneumatických obvodov s pneumatickým riadením 
Praktická časť  - Zapojenia  pneumatických obvodov s elektrickým riadením 
Prezentácia pneumatických strojov riadených PLC
Prezentácia pneumatických strojov s priemyselným robotom
Profil absolventa
Absolvent vie prezentovať nové trendy vo vývoji  pneumatických prvkov a zapracovať ich do vyučovania
	naučí sa správne vybrať komponenty vzhľadom na spôsob riadenia 
	dokáže nakonfigurovať zostavu pneumatických prvkov
vie overiť ich funkčnosť, a v prípade nefunkčnosti detekovať chyby a odstraňovať ich 
vie predviesť a prezentovať činnosť správne fungujúceho modelu pneumatického systému
osvojí si špecifiká a pravidlá prepojenia systému s robotom
	rozšíri si možnosti využitia tvorby funkčných modelov, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok

Návrh rozsahu
25 hodín (10 vyučovacích hodín prednáška teoretickej časti, 8 hodín praktických ukážok vo viacčlenných skupinách, 7 hodín konzultácie riadenia pneumatických mechanizmov )
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a ukážka vytvorenia a funkcie pneumatického systému
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Ing. Július Arpáš, PhD, dlhoročný učiteľ odborných elektrotechnických a mechatronických predmetov s druhou atestáciou na SPŠSE v Nitre
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arpas.eu@gmail.com	mobil: 0908747239
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
Dátum a miesto podania žiadosti
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