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Prezenčná s praktickými cvičeniami ( prednášky teoretickej časti, praktické cvičenia a vyhotovenie súčiastky)
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 tvorbu, využívanie a aplikáciu grafických systémov, časti strojov a zhotovovanie modelov a náhradných dielov
Navrhovaný počet
kreditov
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka získanie znalostí so zhotovovaním 3D súčiastok, modelov a náhradných dielov širokého použitia a aktualizáciu poznatkov o prepojení grafických systémov s technológiou výroby. Ponúka priblíženie najnovších trendov, rozvíjanie a zdokonaľovanie odborných a profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy škôl s technickým i umeleckým zameraním. Umožňuje získanie praktickej skúsenosti s vyhotovením digitálneho 3D modelu technológiou 3D skenovania, vytvorením výkresovej dokumentácie konkrétnej súčiastky pomocou CAD programu a následne zhotovením repliky prostredníctvom 3D tlače. Cieľom je získanie kompetencie prakticky prezentovať a používať technológiu 3D skenovania a 3D tlače vo vyučovacom procese.
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky v odbore grafických systémov a ich prepojenia s výrobou
rozšíriť znalosti najnovších metód tvorby technickej dokumentácie
oboznámiť sa s aktuálnymi metódami zhotovenia modelov
získať kompetenciu na podporu kreativity a tvorivosti žiakov
rozšíriť možnosti na využitie metód problémového vyučovania
získať znalosť a zručnosť na demonštráciu a ukážku 3D tlače súčiastok
Návrh obsahu
Charakteristika a princíp 3D skenovania
Prepojenie 3D skenera a grafických systémov
Ukážka skenovania a prenosu dát vo CAD programu
Charakteristika a princíp 3D tlače
Materiálne  a kvalitatívne možnosti zhotovených súčiastok
Cvičenie na skenovanie súčiastok
Výkresová dokumentácia 3D skenovanej súčiastky
Cvičenie na zhotovenie učebnej pomôcky, modelu a tlač 3D súčiastky
Profil absolventa
Absolvent po absolvovaní vzdelávacieho programu získava teoretické vedomosti, ale hlavne praktické skúsenosti:
	naučí sa naskenovať trojrozmernú súčiastku s prenosom všetkých rozmerov do konkrétneho grafického programu

dokáže zhotoviť reálnu súčiastku zdokumentovanú v grafickom programe a vytlačenú na 3D tlačiarni
osvojí si špecifiká a pravidlá úspešnej tvorby učebných pomôcok a súčiastok pri 3D tlači
	rozšíri možnosti využitia pri vytváraní netypických učebných pomôcok, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok
Návrh rozsahu
25 hodín, všetky prezenčne (prednášky teoretickej časti, praktické ukážky, vypracovanie návrhu a zhotovenie učebnej pomôcky, modelu a súčiastky)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a ukážka vyhotoveného modelu súčiastky
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Ing. Pavel Laššák, riaditeľ SOŠ Drevárskej Zvolen, učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou
e-mail: pavel.lassak@sosdrev.sk	mobil: 0905879162
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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