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Prezenčná s prednáškami teoretickej časti a praktickými cvičeniami a dištančná časť
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 automobilovú techniku, dopravu, prevádzku vozidiel, údržbu a opravy vozidiel
Navrhovaný počet
kreditov
10 kreditov, 8 kreditov za prezenčnú, teoretickú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Rozširovať odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov v odbore autooporavárenstva, využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. Prehlbovať a rozvíjať zručnosti rozšíriť, prehĺbiť vedomosti a zručnosti frekventantov v oblasti opravy drobných poškodení vozidiel lakovaním prostredníctvom metódy SMART
Cieľom je získanie kompetencie na výber vhodných komponentov a tvorbu výukových modelov a reálne použiteľných súčiastok. Praktické využitie poslúži pri vytváraní a konfigurácii modelov automobilových súčiastok, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok. Vzdelávací program ponúka rozšírenie znalostí a aktualizáciu poznatkov o vývojových trendoch údržby a opráv.
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky v oblasti starostlivosti o technický stav vozidiel
	rozšíriť znalosti najnovších metód údržby a opráv vozidiel
oboznámiť sa s aktuálnymi metódami renovácie poškodených dielov
	získať kompetenciu na stanovenie spôsobu opravy a vypracovanie postupu
	získať znalosť a zručnosť na demonštráciu a ukážku opravy lakovaním
	získanie teoretických znalostí a praktických zručností v modernej technike lokálnych opráv drobných poškodení lakovaním za čo najkratší čas
efektívne používanie a úspora nákladov a času správnym použitím infražiaričov a ďalších technológií
zvládnutie leštenia rôznych povrchov a odstránenie nedokonalostí laku pri rôznych podmienkach
Návrh obsahu
Vysvetlenie pojmu SMART , zhodnotenie rozsahu poškodenia vozidla a určenie vhodnosti použitia metódy SMART
	Voľba lakovacieho postupu, nastavenie vonkajších podmienok pre SMART opravu
Technologické postupy a použité technologické zariadenia lakovania
Použitie infražiaričov, leštenie a konzervácia po leštení
	Technika práce so strojom, odstraňovanie nedokonalostí
	Praktická ukážka, praktické cvičenie a realizácia opravy vybraných dielov
Profil absolventa
Absolvent po absolvovaní vzdelávacieho programu získava teoretické vedomosti, ale hlavne praktické skúsenosti:
• Má rozšírené teoretické vedomosti v oblasti koloristiky, 
• Dokáže opraviť časť dielca lokálne tam kde je poškodený, bez toho aby bolo nutné autom pohybovať počas procesu opravy
• Dokáže zvoliť a použiť správnym spôsobom infražiarič v procese SMART opravy
• Dokáže odstrániť nedokonalosti povrchu a zjednotiť vzhľad opravovanej plochy s okolitým pôvodným lakom
Účelom je možnosť aplikácia a demonštrácie aj na náhradný diel karosérie., oživenie hodiny, aktivizovanie žiakov na prípravu na hodinu, schopnosti argumentovať a prezentovať technické riešenie
Návrh rozsahu
40 hodín (prednášky teoretickej časti, praktické cvičenia aplikácie, vyhotovenie a realizácia praktickej ukážky, prezentácia postupu)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a ukážka opravy vozidla
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ a dlhoročný učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou na SOŠ Automobilovej v Trnave
e-mail: riaditel@sosatt.sk	mobil: 0905 290 307
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

Podpis žiadateľa



