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Názov vzdelávacieho
programu
Autopredajca – predaj jazdených automobilov
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Prezenčná, prednášky teoretickej časti, praktické cvičenia a vypracovanie návrhu, plánu a postupu predaja jazdeného vozidla
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
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú, praktickú a dištančnú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program je orientovaný na aktualizáciu, rozvíjanie a zdokonaľovanie odborných a profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov škôl so zameraním na predaj a servis motorových vozidiel.
 Má za cieľ rozšíriť poznatky z oblasti prevádzky so zameraním na špecifickú oblasť predaja motorových vozidiel, akou je obchod s jazdenými vozidlami, ktoré sú jednou z možností zabezpečenia vozidiel a mechanizácie pre podnikateľské subjekty. Zároveň je stúpajúci trend dovozu jazdených vozidiel so zahraničia s narastajúcim podielom na počte prihlasovaných vozidiel.
Určenie stavu a možností využitia jazdených vozidiel má ekonomický aspekt, ale má aj dôležitú úlohu v otázke bezpečnosti cestnej premávky.
V súčasnosti nie je na školách ani na trhu takto zamerané odborné vzdelávanie určené pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy škôl so zameraním na automobilovú techniku, autoopravárenské odvetvie a predaj motorových vozidiel
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky o problematike posudzovania technického stavu vozidiel
	rozšíriť znalosti najnovších konštrukcií a vybavenia vozidiel
oboznámiť sa s aktuálnymi metódami zisťovania skrytých vád
ovládať prácu so softvérom na zisťovanie histórie vozidla a kontrolu originality
získať kompetenciu na určenie návrhu ceny výkupu jazdeného vozidla
	získať znalosť vypracovania kalkulácie ceny na predaj vozidla
rozšíriť si znalosti z marketingu a foriem internetového predaja
Návrh obsahu
Trendy v predaji motorových vozidiel, dovoz a výkup
Špecifiká obchodu s jazdenými vozidlami a právne aspekty
Metódy kontroly technického stavu a odhaľovanie rizík
Výkup vozidiel a jeho cenotvorba, modelová ukážka
Efektívnosť renovácie vozidiel a ich zhodnocovanie
	Spôsoby a zásady predaja jazdených vozidiel a ich marketingová podpora
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu má základné znalosti z predaja motorových vozidiel. Dokáže popísať špecifické znaky a riziká výkupu vozidiel. Vie určiť technický stav a odhadovať náklady na opravu a prípravu vozidla na predaj a na základe toho stanoviť optimálnu cenu pre výkup a následný predaj. Je schopný určiť postup pri zhodnotení jazdeného vozidla a podpore úspešného predaja.
Má znalosti o rôznych formách predaja a pozná ich prednosti. Ovláda nariadenia a predpisy spojené s obchodovaním s jazdenými vozidlami
Návrh rozsahu
Prezenčná, 25 vyučovacích hodín (prednášky teoretickej časti, praktické cvičenia a vypracovanie návrhu, plánu a postupu predaja jazdeného vozidla)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného návrhu na výkup a predaj jazdeného 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
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