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ZVÁRANIE
TRENDY VO VZDELÁVANÍ A ICH UPLATNENIE
V ŠKOLENÍ ZVÁRAČOV A VZDELÁVANÍ
ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV

Jediná výrobná technológia s kvalifikačnými stupňami
inžinier/technológ/praktik/špecialista/zvárač
so systémom vzdelávania a komplexným a rozvíjajúcim sa
systémom špeciálnych kurzov

Ľuboš Mráz
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný Inštitút SR Bratislava

VZDELÁVANIE VO ZVÁRANÍ

CIEĽ ZAVEDENIA
INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

v súčasnosti
• tradičné, konzervatívne, bez prvkov atraktívnosti
•

nový trend
• implementácia informačných technológií

•
•

zatraktívnenie vzdelávania,
zvýšenie záujmu mladej generácie,
zníženie nákladov.

1

31. 7. 2011

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
VO VZDELÁVANÍ ZVÁRANIA

CIELE VZDELÁVANIA VO ZVÁRANÍ
•
•
•
•

zvýšiť záujem mladej generácie o zváranie,
znížiť náklady na vzdelávanie,
riešiť nedostatok kvalifikovaných zváračov,
zmeniť pohľad na zváranie z technológie
3D
(Dirty - špinavá, Dusty - prašná, Dangerous - nebezpečná)
na technológiu
3C
Clean (čistá
čistá),), clever (múdra
múdra),), cool (moderná)

VIRTUÁLNA REALITA
Virtuálna realita - súčasť tzv. computer based training
počítačové znázornenie (simulácia) skutočného prostredia na
získavanie zručností/školenie (training
(training),), vzdelávanie
(education)
education) a rozvoj obrazového prostredia pre hry
a interaktívne príbehy

•

•
•
•

computer based training (vzdelávanie s podporou počítačov)
virtuálna realita
výrobkovo orientované vzdelávanie
hlasovací systém - systém overovania poznatkov(SRS)
multimediálny slovník

VÝVOJ TRENAŽÉROV ZVÁRANIA
rok 2000 začiatok vývoja,
rok 2006 – prezentácia na Výročnom zasadaní IIW v Kanade
(Medzinárodného zváračského inštitútu)
rok 2009 – prvá svetová prezentácia trenažérov na svetovej
výstave v ESSENe 2009
rok 2010 – prvá konferencia o trenažéroch vo zváraní
rok 2010 – prezentácia trenažérov na výstave v Nitre

vývoj a použitie trenažérov
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VYRÁBANÉ TRENAŽÉRY ZVÁRANIA

ÚČEL VÝVOJA TRENAŽÉROV
•
•
•
•
•
•
•

VÝROBKOVO ORIENTOVANÉ VZDELÁVANIE
(ACTIVITY BASED TRAINING - ABT)
ABT)

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA TRENAŽÉROV
s kuklou, bez kukly
senzory pohybu
 elektromagnetický,
 ultrazvukový
• spôsoby zvárania
 obalenou elektródou,
 v ochrane plynu
• plechy, rúry,
• so simuláciou zvuku

úspora materiálu a energií,
zvýšenie čistoty a bezpečnosti prostredia na vzdelávanie,
skrátenie praktického výcviku,
výcvik zručnosti bez reálneho prostriedku,
zlepšenie imidžu výcviku,
zlepšenie sledovateľnosti výcviku,
zvýšenie atraktívnosti profesie/zručnosti u mladej generácie

•

•

•

•

•

•

spôsob transferu vedomostí a získanie zručností podľa
výrobného procesu,
pedagogický model
model,, v ktorom sa teoretické poznatky
striedajú so získaním praktických zručností
zručností,,
výučba výmenou skúsenosti medzi poslucháčmi počas
kurzu,
koordinované používanie interaktívnej tabule, video
technológie a Internetu
Internetu..
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VÝROBKOVO ORIENTOVANÉ VZDELÁVANIE
ZVÁRAČOV
Úvod

Charakteristika výrobku teória

Začiatok
teória - delenie materiálu

Zváranie dielňa

Zváranie
teória - procesy

Delenie materiálu
dielňa

Riadenie kvality teória

Zostavenie
dielňa

Dodávka
dielňa

Zváranie
dielňa

Kontrola dielňa

VÝROBKOVO ORIENTOVANÉ VZDELÁVANIE
KOORDINÁTOROV ZVÁRANIA

•
•
•

VÝROBKOVO ORIENTOVANÉ VZDELÁVANIE
(ACTIVITY BASED TRAINING - ABT)

prípadové štúdie (case
(case studies
studies,, best practice
practice),),
na mieru šité kurzy (tailored
(tailored courses),
courses),
výrobkovo orientované kurzy.

VÝROBKOVO ORIENTOVANÉ VZDELÁVANIE
(ACTIVITY BASED TRAINING - ABT)
zahrňuje aplikáciu
• interaktívnej tabule, Internetu
• video klipov
lipov prezentujúcich praktické situácie, rady a
odporúčania,
• video
ideo záznamov poukazujúcich na technické detaily a
správanie sa materiálu a procesu,
• príklady prezentujúce praktickú aplikáciu technológií a
procesu, ktorý sa vyučuje,
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•
•

INTERAKTÍVNA TABUĽA

INTERAKTÍVNA TABUĽA

POUŽITIE VIDEA A VIDEOSTREAMINGU

POUŽITIE VIDEA A VIDEOSTREAMINGU

Vzdelávanie diaľkové,
Využitie videa prostredníctvom Internetu,
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HLASOVACÍ SYSTÉM/
STUDENT RESPONSE SYSTEM
SYSTEM (SRS)
SRS - pedagogická
pedagogická metóda podporujúca interaktívny spôsob
vzdelávania na:
• získanie spätnej väzby,
• zvýšenia pozornosti a
• vyvolanie diskusie pri prednáškach
Technické riešenie - využitie prenosných (mobilných)
bezdrôtových dotykových zariadení ako iPod Touch,
Touch, iPhone
iPhone,,
iPad na komunikáciu so software na webovskom rozhraní,
ktoré umožňujú odpovedať na otázky pomocou hlasovacieho
systému

HLASOVACÍ SYSTÉM/
STUDENT RESPONSE SYSTEM
SYSTEM (SRS)

HLASOVACÍ SYSTÉM/
STUDENT RESPONSE SYSTEM
SYSTEM (SRS)
iPhone /iPod touch je pre SRS flexibi
lexibilné riešenie namiesto
prepínačov a existujúcich hlasovacích zariadení
Môže sa používať v triede, laboratóriu a pre dištančné
vzdelávanie..
vzdelávanie

HLASOVACÍ SYSTÉM/
STUDENT RESPONSE SYSTEM
SYSTEM (SRS)
Výhody
•
flexibilita,
•
anonymnosť ,
•
zábavnosť,
•
vyvolanie diskusie medzi prednášaťeľom a poslucháčmi.
Nevýhody
• prístupnosť zariadení,
• zručnosť prednášateľov,
• zručnosť poslucháčov.
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MULTIMEDIÁLNY SLOVNÍK

www.weldictionplus.eu

Základné pojmy z/zo technológií zvárania
zvárania,, zvarových spojov
spojov,,
defektov,, materiálov
defektov
s
- definíciou vybraných pojmov,
- fotodokumentáciou, obrázkami,
- video záznamami procesov, spôsobov a zvláštností
- v slovenčine, angličtine, češtine, španielčine a portugalčine

ĎAKUJEM
ZA VAŠU POZORNOSŤ
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