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Názov vzdelávacieho
programu
Vývojové trendy telekomunikačných sieti
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Kombinovaná 30 hodín, z toho 24 hodín prezenčne a 6 hodín dištančne
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 informačnú techniku, elektroniku, elektrotechniku a telekomunikačnú techniku
Navrhovaný počet
kreditov
8 kreditov, 6 kreditov za prezenčnú a dištančnú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka pedagogickým pracovníkom získanie praktickej skúsenosti s najnovšou a najrýchlejšou WiFi technikou a jej použitia na vytváranie WiFi sietí v školskom prostredí a na účely praktického vyučovania.
Cieľom je získanie kompetencie na výber vhodných komponentov a tvorbu výukových modelov a reálne použiteľných súčiastok. Praktické využitie poslúži pri vytváraní a konfigurácii komunikačného prostredia a simuláciu LAN a WAN sietí, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok. Vzdelávací program ponúka rozšírenie znalostí a aktualizáciu poznatkov o vývojových trendoch bezdrôtovej komunikácie a jej aplikácii
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky v odbore bezdrôtovej komunikácie
	rozšíriť znalosti najnovších metód tvorby LAN, WAN a WiFi sieti
oboznámiť sa s aktuálnymi a vyvíjanými systémami telekomunikácie
	získať kompetenciu na výber vhodných zariadení a komponentov výkonnej WiFi siete
	rozšíriť možnosti na využitie tvorby sietí pre potreby vyučovania
	získať znalosť a zručnosť na demonštráciu a ukážku vytvorenia siete
Návrh obsahu
WiFi hardware a štandardy bezdrôtových sietí
WiFi nástroje
Odlaďovanie problémov
WiFi nadradené funkcie
Zabezpečenie sietí a WiFi protokoly
Cvičenie na vytvorenie, konfigurovanie a činnosť WiFi siete na účely vyučovania
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí správne vybrať hardware na jednotlivé použitia
	nakonfigurovať sieť, vyhľadávať chyby a odstraňovať konflikty medzi zariadeniami
vie predviesť a prezentovať činnosť správne fungujúcej siete
osvojí si špecifiká a pravidlá úspešnej tvorby WiFi siete na vyučovanie
	rozšíri si možnosti využitia tvorby dočasných sieti, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok

Návrh rozsahu
30 hodín (24 vyučovacích hodín prezenčne, prednášky teoretickej časti a cvičenia s praktickými ukážkami, 6 hodín dištančne na vypracovanie návrhu a zhotovenie WiFi siete ako učebnej pomôcky)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a ukážka vytvorenia WiFi siete
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Ing. Slavomír Kožár, riaditeľ SPŠ Elektrotechnickej Prešov, učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou
e-mail: kozar@spse-po.sk	mobil: 0905347112
Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v ústavoch ďalšieho vzdelávania univerzít,s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci IT firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou
Dátum a miesto podania žiadosti
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