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Bratislava,  16.3.2021 

 

Bezplatné online vzdelávanie pre učiteľov základných aj stredných škôl 

 

Od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 v marci 

2020 národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ ponúka 

profesionálnu podporu pre učiteľov – bezplatné dištančné vzdelávanie. 

 

Národný projekt prináša model vzdelávania pre prípravu mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT, 

a to v úzkej spolupráci s IT firmami. Webináre oboznámia pedagógov s najnovšími formami 

online vzdelávania, bádateľskými metódami výučby, prácou s vytvorenými metodikami a 

pracovnými listami v rámci projektu, meracími prístrojmi a aplikáciami, ktoré robia prácu 

učiteľa zaujímavejšou. Prinášajú nástroje na zefektívnenie hodín matematiky, biológie, 

informatiky, geografie, chémie a fyziky.  

„Od marca 2020 až doteraz  sme zrealizovali 429 otvorených webinárov pre učiteľov, ktorých 

sa zúčastnilo spolu  5 962 pedagógov z viac ako 279 stredných a 362 základných škôl                            

zo všetkých krajov Slovenska,“ konkretizuje Dušan Šveda, koordinátor odborných aktivít 

národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.     

Online webináre  prebiehajú v popoludňajších hodinách a sú zamerané najmä na: 

- využitie digitálnych technológií v online vzdelávaní – otvorené pre jednotlivcov, ako aj pre 

celé školské kolektívy (pre začiatočníkov aj pre pokročilých), 

- online výučbu prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky s využitím 

inovatívnych metodík vytvorených v rámci národného projektu, 

- výmenu skúsenosti a príklady dobrej praxe. 

 

Bližšie informácie, prehľad, archív a kalendár webinárov poskytuje webová stránka 

národného projektu. 

Po absolvovaní webinárov je účastníkom vystavené potvrdenie o absolvovaní v časovom 

rozsahu trvania webinára, ktoré môže zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného 

vzdelávania. Centrum vedecko technických informácií SR a participujúce univerzity sú 

poskytovateľmi inovačného vzdelávania v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. 

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu 

účastníkov vzdelávacej aktivity. Učitelia z IT Akadémia partnerských škôl majú k dispozícii 

svoje prihlasovacie údaje.  

 

http://itakademia.sk/webinare
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V prípade ostatných škôl a učiteľov je potrebné požiadať o prihlasovacie údaje vyplnením 

dotazníka s názvom Záujem o webináre, inovatívne metodiky a nové informatické predmety. 

K dispozícii je aj emailový kontakt vzdelavanie@itakademia.sk. 

IT Akadémia ponúka zároveň aj inovačné vzdelávania pre učiteľov. Pre účasť na tomto type 

vzdelávania je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle predmetného programu a 

účastník vzdelávania musí byť učiteľom partnerskej školy. Viac informácií o možnostiach 

inovačného vzdelávania nájdete na webovej stránke projektu.  

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s partnerskými 

vysokými školami (UPJŠ, UMB, UKF, TUKE, UNIZA) a ďalšími partnerskými inštitúciami.  Strategickým cieľom 

projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
 

 
   Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

tlacove@minedu.sk 

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: 

Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk 

Manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie: 

Ing. Eva Kalužáková, 0918 888 697, eva.kaluzakova@cvtisr.sk 
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