
 

V úvode septembra sa uskutočnia pracovné stretnutia koordinátorov a overovateľov 

Prvé septembrové dni budú patriť stretnutiam s expertmi pre implementáciu inovácií 

vzdelávania a overovateľmi metodík. 

Počas stretnutí sa bude diskutovať o aktuálnom riešení jednotlivých odborných aktivít 

národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Od činností zameraných na 

overovanie metodík, cez vzdelávacie programy, ECDL a ECo-C až po popularizačné aktivity 

a spoluprácu s partnerskými školami a IT firmami.  

Témou budú tiež povinnosti koordinátorov vrátane expertov pre implementáciu inovácií 

vzdelávania, overovateľov metodík, konzultantov ECDL či vedúcich krúžkov. 

Formou workshopu si prejdeme prácu v jednotlivých portáloch a administratívne povinností.  

Stretnutia budú prebiehať v piatich mestách: Košice, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. 

Nižšie uvádzame konkrétny harmonogram stretnutí aj s termínmi.   

registračný dotazník 

 
Harmonogram stretnutia s expertmi pre implementáciu inovácií vzdelávania, 

overovateľmi 

 
10:00 – 10:30  

Stav realizácie jednotlivých odborných aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie              

pre 21. storočie.  

- Používanie, overovanie inovatívnych metodík a nových informatických a motivačných 

predmetov; adaptácia inovatívnych metodík pre využitie na školách s iným vyučovacím 

jazykom ako slovenským; vzdelávacie programy, popularizačné a mimoškolské aktivity 

v rámci národného projektu IT Akadémia; ECDL, ECo-C ponuka; aktivity a zapojenie IT firiem 

a vytváranie partnerských sietí. 

10:30 – 11:30 

Činnosti a povinnosti experta pre implementáciu inovácií vzdelávania, overovateľa, konzultanta 

ECDL, vedúceho krúžku. 

11:30 – 12:00 

Prestávka 

12:00 – 13:30  

Workshop  

- Evidencia termínov, stretnutí; administrácia stretnutí (prezencia, uzatváranie stretnutí 

a termínov); evidencia činností v registračnom portáli, portál výkazov a práca v ňom. Práca 

v vzdelávacom portáli (metodiky, predmety, vzdelávacie kurzy, diskusné fóra).  

- Kontakty (kedy a na koho sa obrátiť v prípade otázok); harmonogram.   

- Diskusia 

 

https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/632176?lang=sk


 
Termíny stretnutí  

 
3.9.2019  Košice  

UPJŠ v P1, Jesenná 5,  

4.9.2019 Nitra  

UKF v P2, Tr. A. Hlinku 1,  

5.9.2019 Žilina  

UNIZA v Aule 4, AF3A4, Univerzitná 1,  

6.9.2019 Banská Bystrica 

UMB v F313, Tajovského 40, 

10.9.2019 Poprad  

Tatranská akadémia, Ul. 29. augusta 4812,  


