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  Pozvánka 

 na konferenciu národného projektu  

 Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl 
 a stredných škôl v predmete informatika 

  

Nad konferenciou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Eugen Jurzyca 

28. 4. – 29. 4. 2011 Žilina 

Best Western Palace Hotel Polom 

 

 

 

 

 

Ubytovanie, stravovanie a občerstvenie budú hradené z rozpočtu projektu  

Cestovné účastníkov hradí vysielajúca organizácia  

 

Cieľom konferencie je informovať 

širokú verejnosť o prínose projektu pre 

modernizáciu a zefektívnenie 

vzdelávacieho procesu, diskutovať     

o možnostiach využitia vzdelávania po 

skončení projektu a vymeniť si 

skúsenosti (absolventi vzdelávania,  

zástupcovia škôl zapojených     

do projektu, lektori) 

 



 

 

                      

 

 

Konferencia národného projektu  

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl 
v predmete informatika 

Predbežný program konferencie 

1. deň - 28.4. 2011 

10,00 - 12,00  Príchod a prezentácia účastníkov 
12,00 - 13,00 Obed 
13,00 - 13,15 Otvorenie konferencie - Ing. K. Kalašová, riaditeľka ŠPÚ 
13,15 - 14,30 Príprava učiteľov pre moderné vyučovanie informatiky - prof. RNDr. I. Kalaš, PhD., 

hlavný odborný garant  
 Očakávania frekventantov a ich naplnenie počas vzdelávania (výsledky prieskumu) - 

RNDr. S. Blichová, námestníčka  riaditeľky ŠPÚ 
14,30 - 14,45 Vystúpenie zástupcu MŠVVaŠ SR 
14,45 - 15,30 Vystúpenie odborného garanta za 1. cieľovú skupinu 
15,30 - 16,00 Prestávka s občerstvením 
16,00 - 16,30 Vystúpenie odborného garanta za 2. cieľovú skupinu 
16,30 - 17,00 Vystúpenie odborného garanta za 3. cieľovú skupinu 
17,00 - 17,30 Príhovory hostí 
17,30 - 18,00 Prínos vzdelávania a jeho využívanie v edukačnom procese - vystúpenia účastníkov 

vzdelávania (prezentácie záverečných prác) 
18,00 - 18,30 Portál – RNDr. Radoslav Kalakay 
18,30 - 19,00 Prínos vzdelávania a jeho využívanie v edukačnom procese - vystúpenia účastníkov 

vzdelávania (hodnotenie účastníkov) 
19,00 - 20,00 Večera 
20,00 - 22,00 Neformálna diskusia 

2. deň - 29.4. 2011 
08,00 - 09,00 Raňajky 
09,00 - 10,00 Prínos vzdelávania a jeho využívanie v edukačnom procese - vystúpenia účastníkov 

vzdelávania (prezentácie záverečných prác – 5 po školiacich strediskách) 
10,00 - 11,00 Pracovné skupiny – zhodnotiť projekt a navrhnúť pokračovanie vzdelávania 
11,00 - 11,30 Prestávka s občerstvením  
11,30 - 12,00 Aktuálne úlohy súvisiace s ukončovaním projektu (odborné a administratívne) 
12,00 - 12,30 Závery z pracovných skupín 
12,30 - 12,45 Záverečné vystúpenie (využitie výsledkov projektu v budúcom období a možnosti 

ďalšieho vzdelávania) - prof. RNDr. I. Kalaš, PhD., hlavný odborný garant 
12,45 - 13,00 Ukončenie konferencie - zástupca ŠPÚ 
13,00 Obed 


