Vzdelávací kurz - Kurz základného vzdelania - druhá šanca
Cieľová skupina: 4 skupiny po 15 účastníkov
Rozsah : 144 hodín
Obsah kurzu: Cieľom je uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného
procesu a umožniť im získanie vzdelania poskytovaného základnou školou.
Poskytuje všetkým záujemcom druhú šancu dodatočne získať základné
vzdelanie, nakoľko bez základnej školy majú nulovú možnosť prihlásiť sa na
vzdelávanie v trojročnom učebnom odbore. Absolventi získajú teda
kompetencie potrebné na pokračovanie v ďalšom vzdelávaní. Uvedené ciele
sa napĺňajú prostredníctvom vymedzeného obsahu vzdelávania, t.j.
výkonového a obsahového štandardu vyučovacích predmetov vzdelávacieho
programu.

Vzdelávací kurz -Prográmator CNC a NC strojov
Cieľová skupina: 3 skupiny po 10 účastníkov
Rozsah : 120 hodín
Obsah kurzu: Cieľom je, aby absolvent získal uplatnenie na trhu práce v
oblasti programovania CNC a NC strojov a tak bol pripravený uplatniť sa na
trhu práce v modernej strojárskej výrobe. Obsahom vzdelávacieho kurzu je:
príprava programátorov CNC a NC strojov
Praktické programovanie
Servisná činnosť CNC a NC strojov
Praktické nastavenie CNC NC stroja na činnosť ( na pracovnú
operáciu)
- Spriahnutie CNC a NC stroja s riadiacim robotom
-

Vzdelávací kurz - Autodiagnostika
Cieľová skupina: 4 skupiny po 10 účastníkov
Rozsah : 130 hodín
Obsah kurzu: Cieľom je, aby absolvent získal uplatnenie na trhu práce v
oblasti autodiagnostiky a tak bol pripravený uplatniť sa na trhu práce v
modernej automobilovej sfére, alebo v modernom servise pre automobily.
Obsahom vzdelávacieho kurzu je:
- Príprava operátorov v automobilovej technike pre prácu v prostredí
diagnostikovania:
- Porúch motora, jeho výkonu a vyhodnocovanie emisnej kontroly
- Odstraňovanie porúch
- Servisná práca a činnosť

Vzdelávací kurz - Stavebníctvo
Cieľová skupina: 3 skupiny 10 žiakov
Rozsah : 120 hodín
Obsah výučby: Montáž sadrokartónových konštrukcií
Žiaci získajú vedomosti a zručnosti z oblasti sadrokartónových
konštrukcií, naučia sa ich zhotoviť podľa predpísaných technologických
postupov a čítať podľa predloženej projektovej dokumentácie. Naučia sa
používať pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia a materiály potrebné
k montáži. Budú vedieť vykonať kontrolu kvality prevedených prác
a dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
Získané vedomosti a zručnosti im pomôžu rozšíriť svoje uplatnenie na trhu
práce.
Témy:
1. Montáž sadrokartónových stien
2. Montáž predsadených sadrokartónových stien
3. Montáž sadrokartónových podhľadov
4. Montáž šikmín v podkroví
5. Obklad konštrukcií zo sadrokartónu
6. Montáž suchej podlahy

