Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach
Vás pozýva v rámci aktivity Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov
národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na

Klub učiteľov informatiky
ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2020 (v utorok) v čase 9:00 – 12:30
v posluchárni SA1C02 (predtým P/02) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach.

Téma stretnutia:

Maturita z informatiky – tvorba zadaní

Program stretnutia:
09:00 – 10:30

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky.
Workshop zameraný na tvorbu maturitných zadaní.

10:30 – 11:00

Prestávka

11:00 – 12:30

Workshop zameraný na tvorbu maturitných zadaní.
Prezentácia výsledkov workshopu.

Lektori:

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Zároveň Vás žiadame, aby ste do 5. marca 2020 (štvrtok) do 14.00 hod potvrdili svoju účasť na tomto stretnutí
hlasovaním v Moodle na https://skoly.ccvapp.upjs.sk/mod/choice/view.php?id=4410. Pre úspešný priebeh
a výsledky stretnutia odporúčame, aby každý účastník stretnutia priniesol dve dvojice svojich maturitných zadaní
z informatiky.
Učitelia, ktorí sú z partnerských škôl Národného projektu IT Akadémia sa na toto podujatie registrujú
aj prostredníctvom portálu https://registracia.itakademia.sk, kde po prihlásení na tento portál vyberú
Aktivity/Prihlásiť sa na aktivitu/Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ), kde sa nachádza
medzi ponukou aj Klub učiteľov Informatiky (hľadajte podľa dátumu, nakoľko je v ponuke viacero workshopov)
a prihlásia sa na toto podujatie. Účastníci tohto podujatia dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní v rozsahu
4 vyučovacích hodín, ktoré im vlastná škola na základe vnútorných predpisov môže akceptovať ako súčasť
aktualizačného vzdelávania.
Cestovné a stravné účastníkom z partnerských škôl IT Akadémie hradí cestovné prijímateľ národného projektu
v zmysle pokynov dostupných na http://itakademia.sk/dokumenty-na-stiahnutie/. Ostatným účastníkom
cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť
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