INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zvyšte si svoji kvalifikaci v rámci
2. pilotáže
projektu UNIV 2 KRAJE
na SOŠE a SOU, Veselí nad Moravou
Střední odborná škola ekonomická a SOU, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 je jednou
ze středních škol v Jihomoravském kraji, které se zapojily do projektu proměny škol v centra
celoživotního učení. Jeho cílem je vytvořit mj. s využitím evropských dotací síť středních
odborných škol, které se budou vedle tradiční výuky cíleně věnovat i celoživotnímu
vzdělávání a zvyšování kvalifikace dospělých. Po úspěšné pilotáži 1. vzdělávacího programu
(Základy strojního obrábění dřeva) připravil v uplynulém roce tým odborníků
ze strojírenských oborů další vzdělávací program pod názvem

Rozvoj odborných technických kompetencí ve strojírenství
Cílem programu je získání znalostí v oblasti:




modelování strojních součástí ve 3D moderní metodou na PC v programu
Autodesk Inventor a následné zhotovování výkresové dokumentace,
programování a obsluha CNC obráběcích strojů s využitím softwaru MTS CNC
a simulátoru pro soustružení a frézování,
navrhování, ovládání a montáž pneumatických obvodů, pohonu strojů a linek.

Absolvent programu dalšího vzdělávání může zastávat tyto pozice:

konstruktér ve firmách,

seřizovač, programátor, nástrojař nebo obsluha jednoduchých CNC strojů,

obsluha a údržba strojů s pneumatickými obvody,

využití pro další studium jako nástavba na již získané znalosti.
Program přinese absolventům novou specializaci a tím i lepší uplatnitelnost na trhu práce.
V roce 2012 nastává další fáze projektu, a to jeho pilotní ověřování, které bude probíhat
v termínu únor - duben, vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne (14:00 - 16:30) a v sobotu
(9:00 - 14:30). Rozsah teoretické i praktické výuky je celkem 100 hodin a absolventi obdrží
osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
Pilotní ověřování programu je pro účastníky díky evropským dotacím zdarma. Přihlášky do
pilotáže zasílejte do 3. února 2012. Zájemci (max. 12) budou do pilotáže zařazeni dle pořadí,
v jakém zašlou své kontaktní údaje na adresu oa@oaveseli.cz nebo zavolají
na tel. 518 322 249. Věříme, že jednotlivci i firmy využijí možnost prohloubit své odborné
vědomosti v oblasti strojírenství.

