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"Modernizácia didaktického prostredia odbornej učebne technológií ručného spracovania technických materiálov"

Pracovisko: Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra
Č. l, 080 01 Prešov

Žiadatelia: prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc, PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD.

Miestnosť: Odborná učebňa technológií ručného spracovania technických materiálov Č. 510

Úvod

Nový obsah učebného predmetu technika na základnej škole je určujúcim kritériom a smerom pri vzdelá~~ní študentov, budúcich učiteľov techniky.
Požiadavku univerzálnejších znalostí, schopností, zručností a postojov, označovanú ako kľúčové kompetencie, nie je možné v súčasnej dobe zabezpečovať bez
podpory a finančného zabezpečenia prostriedkami, potrebnými na rozvoj a nový prístup k vzdelávaniu žiakov a študentov.

Dôvody a potreba podpory štúdia učiteľstva techniky

Katedra svoj vývin priebežne viazala a viaže na reformné zmeny učebných plánova učebných osnov technického vzdelávania v ZŠ a v dôsledku toho menila a
aktualizuje svoju náplň práce a technické zabezpečenie. Stabilnou úlohou katedry po celé obdobie jej činnosti bolo a je budovanie a zariaďovanie učebných
priestorov, metodických kabinetov, zriaďovanie dielní, zaobstarávanie nástrojov, strojov, zariadení a učebných pomôcok. To vyžaduje trvalú aktívnu činnosť
jej učiteľov, ale zároveň nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie týchto úloh. Snahou pracovníkov katedry je naďalej získavať finančné prostriedky na
podporu a rozvoj vedy a výskumu, modernizáciu didaktického prostredia, nákup pomôcok a potrebnej techniky zapájaním sa do grantových schém a projektov.
Ich zabezpečenie smeruje k možnému rozvoju poznávacích a mimo poznávacích schopností študentov, ústup od reprodukčných činnosti, s cieľom viac sa
zameriavať na tvorivú organizáciu vyučovacieho procesu, v centre ktorého stojí náš študent.

v rámci nedávnych zmien, ktoré prebiehali vo výučbe predmetu technika na základných školách realizoval ŠPÚ projekt Dielne, zameraný na technické
vybavenie školských dielní v ZŠ v SR. Fakulty pripravujúce učiteľov techniky (v súčasnosti sú len 3 fakulty v SR) neboli zaradené do projektu a technické
vybavenie im nebolo umožnené získať.



Na FHPV PU v Prešove bola prostredníctvom iných projektov realizovaná modernizácia priestorov a odborných učební, žiar na predmetnú učebňu, dlhodobo
neboli vyčlenené potrebné finančné prostriedky. Z uvedených okolnosti vyplýva naša snaha modernizovať uvedenú učebňu, vybaviť ju technikou a novým,
modernejším didaktickým vybavením, potrebným na využitie nových progresívnych foriem práce, aj s využitím širokých možnosti IT technológií.

Ciele projektu

K dominantným predmetom študijného programu technika patrí štúdium materiálov a technológií spracovania technických materiálov, ktoré sa realizuje
v špecializovanej učebni katedry. Vychádzajúc zo súčasného stavu predmetnej odbornej učebne, hlavným cielom projektu je modernizácia didaktického
prostredia, náhrada zastaranej techniky, zaobstarávanie nových, moderných nástrojov, strojov, zariadení, ako aj učebných pomôcok.

Z pohľadu študenta, cieľom projektu je kvalifikovaným vykonávaním činností v moderne zariadených učebných priestoroch nadobudnúť odborný profil s
nevyhnutným všeobecno-technickým vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logicky a kriticky mysliaceho študenta, schopného tvorivo
aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych didaktických problémov počas štúdia a vo svojej budúcej pedagogickej praxi.

Očakávaný prínos projektu

Vytvorenie moderného, v zmysle požiadaviek Vzdelávacieho štandardu techniky a Profilu absolventa učiteľstva techniky, plnohodnotného výučbového
prostredia. Optimálne vybavenie pracovísk pre 10/10 študentov (žiakov) určených na ručné obrábanie kovov, dreva, plastov a ďalších technických materiálov.
Vytvoriť materiálne a priestorové podmienky na dlhodobý rozvoj odbornej učebne, z pohľadu technického vybavenia a metodických pomôcok. Pokračovať
v postupnej modernizácii a ďalšom rozvoji materiálno-technického a informačného vybavenia pracoviska. Pri príprave študentov techniky aktuálne
očakávame efektívnejšie využívanie modernizovanej odbornej učebne v rámci štandardnej výučby technických odborných predmetov, ale aj využitie učebne
žiakmi základných škôl v rámci konania technickej olympiády, ktorú každoročne na úrovni KK TO naše pracovisko zabezpečuje.

Realizácia projektu

Realizácia projektu a jeho rozpočet (príloha 1) sú plánované v troch etapách a na obdobie 3 rokov. Našou snahou je postupné získanie finančných
prostriedkov prostredníctvom projektov. V prvom roku (do konca mesiaca december 2021) a v rámci 1. etapy máme v zámere:

z finančnej dotácie realizovať nákupy pracovných nástrojov, náradia, pomôcok a úložných skriniek,
svojpomocne uskutočniť demontáž časti pôvodného vybavenia učebne a inštalovať novo zakúpene skrinky na náradie, nástroje, pomôcky a pod.

Požadovaná finančná dotácia: 2.000.- EUR



Záver

Postupnou realizáciou nášho projektu chceme prispieť k skvalitneniu prípravy budúcich učiteľov techniky a zatraktívniť výučbové prostredie katedry tak, aby
zvýšilo záujem absolventov stredných škôl o štúdium študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii.

Vypracovali:
pp. Pavelka, Šoltés
Dňa: 13. mája 2021
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Bankové údaje FHPV PU v Prešove:

KlientNOJ: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univel2ity v Prešove
IDkliemaNOJ: 10911 ~
ICO klientaNOJ: 17070775 1>IC: S J( 2. O J. O q J> !? OJ :0
Adresa klientaNOJ: ul. 17. novembra 1.08176 Prešov

Výpisčisto: 82 Dátum výpisu: 04.05.2021
Účet: SK68 81800000 0070 0007 8256 BIC:SPSRSKBA
Názov účtu: 8Ú neúr prij a výdav Fak hum a p.ir vied PU Prešov
Produkt: Bežný
Mena účtu: EUR
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Príloha 1 Rozpočet projektu - l. etapa

Názov položky Špecifikácia Pracovné operácie Počet Cena 1 Cena spoluks ks s DPH

Nástenný panel
400x600 Súčasťou balenia je 6 háčikov dížky 7 cm typ

2 34 68
Drevo 5819, 6 háčikov dížky 9 cm typ 5818

Drevo Závesná skrinka plech 800 mm x 600 mm x 200 mm 10 89 890

Drevo Skladací meter 1m sklolaminát Meranie 10 1 10.'
Drevo Uholník 350mm Obrysovanie 10 1,9 19

Drevo Čapovka s pokosnicou Pokosnica s jemnou pílkou 250 mm Rezanie, 10 4,59 45,9

Drevo Kolovrátok do8mm Vŕtanie 10 9,9 99

Drevo Zámočnické kladivo 800g Klincové spoje 10 4,29 42,9

Kov Vŕtačka stolová Vŕtanie 1 119,99 119,99

Kov Nožnice na plech priame prevodové 255mm Strihanie 10 6,3 63

Kov Nožnice na plech pravé prevodové 255mm Strihanie 10 8,9 89

Kov Nožnice na plech ľavé prevodové 255mm Strihanie 3 8,1 24,3

Kov Posuvné meradlo rozsah 0-150mm presnosť O,05mm Meranie 10 8,9 89

Sada sekáč, priebojník a Sada obsahuje 6 ks; jamkovač: 2x140, 8x115mm, sekáč: 10 7,86 78,6
Kov jamkovač 12x152, 10x142, priebojník: 3x152, 6x152 Sekanie, prebíjanie, aobrysovanie

Kov Súprava pilníkov - stredné 5 x 250 mm Pilovanie 10 21,7 217

(plochý, štvorcový, trojuholníkový / guľatý a polguľatý) s 10 7,95 79,S
Kov Súprava pilníkov - ihlové rozmermi 5x180 mm Pilovanie

Kov Ploché kliešte 120mm Ohýbanie drôtu 10 4,79 47,9

Kov Guľaté kliešte 120 mm Ohýbanie drôtu 10 4,79 47,9

Spolu: 2030,99
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