Je tu príležitosť učiť informatiku inak. Ako? Napovedia úvodné stretnutia školení
Ako učiteľ na strednej škole máš aktuálne možnosť zapojiť sa do školení, ktoré ti ponúknu možnosť
získať nové skúsenosti v oblasti výučby informatiky. Úvodné stretnutia sa pripravujú na od polovice
júna do začiatku júla.
Od druhej polovice júna a začiatkom júla je tu príležitosť zúčastniť sa prvých stretnutí inovačného a
aktualizačného vzdelávania zameraného na informatiku. Ako pedagóg sa môžeš prihlásiť na školenia
zamerané na tri oblasti inovatívnej výučby. Konkrétne, Informatika v prírodných vedách
a matematike; Počítačové systémy; Výučba pokročilých techník programovania a Objektový prístup
k programovaniu.
Pôjde o dvojdňové úvodné stretnutia. V prípade inovačného vzdelávania – Informatika v prírodných
vedách a matematike - bude spoločný vzdelávací blok pre všetkých prihlásených. Druhý deň bude
určený už pre učiteľov so špecializovaným kvalifikačným predpokladom pre informatiku.
„Tieto vzdelávacie aktivity sa realizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie
pre 21. storočie. Ide o školenia pre nové predmety, ktoré rovnako vznikli ako súčasť projektu. V tomto
i nasledujúcom školskom roku ich budeme overovať priamo na školách. Záujmom je, aby na konci
implementácie projektu boli plnohodnotne zapojené do vyučovacieho procesu,“ konkretizuje Róbert
Hajduk, odborný garant v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
Úvodné stretnutia školení sa budú konať vo viacerých slovenských mestách, priamo na univerzitách
v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline.
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom vlastného konta na webovej stránke www.itaakademia.sk . Ako
upresňuje Hajduk, učiteľ sa svojim kontom prihlási do portálu http://registracia.itakademia.sk. Vyberie
si zo zoznamu školení, vyberie si miesto, termín a odošle prihlášku. Ako dopĺňa, pri školeniach
Informatika v prírodných vedách je potrebné zvoliť kombináciu aspoň dvoch z predmetov – M, I, CH, G
a F, prípadne i trojkombináciu.
„Do Inovačného a aktualizačného vzdelávania sa môžu zapojiť primárne školy zapojené do národného
projektu, ako IT Akadémia partner. Vítaní sú však aj učitelia zo škôl, ktoré sa zatiaľ do projektu
nezapojili, a aj touto cestou môžu spoznať jeho benefity,“ hovorí Hajduk.
Prihlasovanie na vzdelávanie je otvorené do začiatku školení. Pozvánky budú zaslané pár dní pred
prvým stretnutím. Termíny nasledovných stretnutí školenia Informatika v prírodných vedách budú
dohodnuté priamo s lektorom na mieste. Ďalšie predmety a ich školenia budú vyhodnotené a podľa
záujmu riešené ich pokračovanie.
Inovačné vzdelávanie (Informatika v prírodných vedách a matematike ) bude ukončené po 1. 9. 2019,
čím sa zabezpečí aj rešpektovanie najnovších legislatívnych zmien v zákone o pedagogických
zamestnancoch. Aktualizačné vzdelávania (Počítačové systémy; Výučba pokročilých techník
programovania a Objektový prístup k programovaniu) bude snaha ukončiť ešte podľa aktuálne
platnej legislatívy, do konca augusta 2019. „V opačnom prípade sa na ne uplatni už nový zákon
a akceptuje sa ako povinnosť absolvovania aktualizačného vzdelávania počas dvoch rokov“ uzatvára
Hajduk.

Súhrnný prehľad stretnutí: (celodenné školenia)
*pozn. Blok Informatika určený pre učiteľov, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad na informatiku (aprobácie M,
I, CH, B, G, F)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
26.6.2019 - Spoločný blok pre všetkých prihlásených
27.6.2019 - Blok Informatika
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF)
1.7.2019 - Spoločný blok pre všetkých prihlásených
2.7.2019 - Blok Informatika
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
19.6.2019 - Spoločný blok pre všetkých prihlásených)
Blok Informatika (bude upresnené)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Počítačové systémy
20.6.2019 - Prvé stretnutie zamerane na počítačovú bezpečnosť
21.6.2019 – Druhé stretnutie zamerane na počítačovú bezpečnosť
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA)
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií /
17. 6. - 21. 6. 2019
https://registracia.itakademia.sk/info/2648
Objektové programovanie a prezentácia dát /
1.7. 2019 - 9. 7. 2019
https://registracia.itakademia.sk/info/2894

Informácie k prihláseniu sa na školenia:
-

-

možnosť registrácia od 10. júna 2019
Prihlásiť sa môžete svojím kontom do portálu http://registracia.itakademia.sk.
(Prihlasovacie údaje učiteľov by mal mať k dispozícii koordinátor. Distribuované boli 13. 2. 2019 a 2. 2.
2019. V prípade, že nimi nedisponujete je potrebné napísať e-mail na adresu itpartner@itakademia.sk
s takouto požiadavkou. V prípade, že učiteľ nemá konto, musí mu byť vytvorené. V takomto prípade je
potrebné zaslať priamo meno, priezvisko a e-mail konkrétneho učiteľa a konto mu bude vytvorené.
V časti „Aktivity“ je potrebné vybrať možnosť – prihlásiť sa na aktivitu – a v zozname si nájsť školenia na
príslušnom stredisku a vybrať z konkrétnych termínov.
V rámci odkazu s termínmi je možné po kliknutí na ikonku „I“ zobraziť informácie o školení.
Po rozkliknutí na – prihlásiť sa – je k dispozícii prihláška. Tú je potrebné vyplniť a odoslať. Jej pdf. verzia
bude doručená aj na váš e-mail.

