Usmernenie

k vypĺňaniu prihlášky na vzdelávanie pre 1. cieľovú skupinu
1. beh (2009/2010)
Vážené kolegyne, kolegovia,
skôr ako začnete vypĺňať prihlášku, je potrebné dopredu si pripraviť niektoré údaje a texty.
Zjednodušíte si tak prácu a zabránite tomu, aby ste po prerušení práce stratili údaje, ktoré ste
už raz vpisovali.
Pred vypĺňaním prihlášky si pripravte:
1. Kontaktné údaje: telefón, osobný e-mail (skontrolujte funkčnosť e-mailovej schránky).
2. Názov školy pedagogického zamerania, ktorú ste ukončili, (napr. Prešovská univerzita
v Prešove), fakulty (napr. Pedagogická fakulta), študijného odboru (napr. učiteľstvo pre
1. stupeň základnej školy), špecializácie (napr. hudobná výchova, logopédia) a rok
ukončenia štúdia (napr. 1999).
3. Dĺžku celkovej pedagogickej praxe v rokoch.
4. Motivačný list (text si písomne pripravte v textovom editore).
Motivačný list v rozsahu cca 500 slov má ilustrovať, že učiteľ uvažuje o svojom ďalšom
profesijnom raste, že má ambície a víziu zvyšovať kvalitu svojho vyučovania,
poznávacieho procesu svojich žiakov a úrovne informatiky a informatizácie na svojej
škole. Obsahuje bližšie vysvetlenie:
• informácie o svojich doterajších aktivitách súvisiacich s IKT, napr. či máte svoju web
stránku, či ste sa zúčastnili konferencií, či prispievate do detských elektronických
časopisov (napr. Infovekáčik, Alík ...),
• prečo sa chcete zúčastniť vzdelávania,
• ako využijete takto získané vedomosti a zručnosti v svojom ďalšom pedagogickom
pôsobení,
• ako spolupracujete či plánujete spolupracovať s ďalšími učiteľmi na škole,
• aké projekty a aktivity súvisiace s IKT plánujete realizovať so žiakmi v nasledujúcom
školskom roku,
• aký prínos má podľa Vás používanie IKT pri vyučovaní.
5. Doklady k vzdelávaniam, ktoré ste absolvovali v ostatných piatich rokoch (napr. ŠIŠ
(Špecializačné inovačné štúdium - Informačné a komunikačné technológie resp.
Informatika), Microsoft Office Specialist, ECDL, PIRŠ (Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce
a využitia IKT v práci učiteľa), FIT (Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná
gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách), Naučme sa viac
...).
Pripravte si ďalšie názvy vzdelávaní a rozsahy hodín vzdelávania, ktoré ste absolvovali
(napr. Cisco Networking Academy, 128 hodín).
Doklady ani ich kópie nezasielajte s prihláškou.
6. Doklady k e-learningovým kurzom, ktoré ste absolvovali v oblasti IKT, resp. v inej
oblasti za ostatných päť rokov - názvy vzdelávaní a rozsahy hodín vzdelávania, ktoré ste
absolvovali e-learningovou formou (napr. Cisco Networking Academy, 128 hodín).
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7. Doklady k vzdelávaniam zameraným na rozvoj počítačovej či digitálnej gramotnosti
učiteľov, ktoré ste lektorovali za ostatných päť rokov - názvy vzdelávaní a rozsahy
hodín vzdelávania, ktoré ste lektorovali (napr. ŠIŠ (Špecializačné inovačné štúdium Informačné a komunikačné technológie resp. Informatika), Microsoft Office Specialist,
ECDL, PIRŠ (Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa), FIT
(Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických
zamestnancov v informačných technológiách), Naučme sa viac ...).
8. Informáciu o tom, že učíte alebo ste učili počas predchádzajúcich piatich školských rokov
informatickú výchovu alebo predmet s podobným obsahom na 1. stupni ZŠ - počet
vyučovacích hodín za týždeň od školského roku 2003/2004 (sumárne, ak ste vyučovali
viac predmetov tohto typu).
9. Údaj o celkovom počte vyučovacích hodín informatickej výchovy za týždeň v školskom
roku 2009/2010.
10. Informáciu o tom, či je na Vašej škole vybavená počítačová učebňa, v ktorej od školského
roku 2009/10 dostanete priestor na vyučovanie informatickej výchovy pre 1. stupeň.
11. Názvy niektorých súťaží a projektov v oblasti informatizácie, do ktorých ste sa zapojili
v ostatných piatich rokoch a získali ste v nich nejaký druh uznania alebo ocenenia (napr.
Cena Slovak Telekom, Tvorba projektových vyučovaní v rámci ITN, Otvorená škola,
eTwinning, Moderný učiteľ, ...).
12. Názvy krúžkov súvisiacich s IKT (max. 3 krúžky), ktoré ste viedli alebo vyučujete, ich
obsah a formu výučby (písomne si pripravte krátky text pre každý krúžok v textovom
editore).
13. Písomne si pripravte krátky text o tom, ako využívate IKT vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ
(max. 500 slov).
14. Písomne si pripravte krátky text o tom, ako využívate IKT pri svojej príprave na
vyučovanie (max. 500 slov).
15. Písomne si pripravte krátky text o tom, na ktoré súťaže a projekty z oblasti IKT
pripravujete Vašich žiakov (max. 500 slov).
16. Písomne si pripravte krátky text o tom, ktoré edukačné portály pre deti využívate na
vyučovaní (max. 500 slov).
Po vyplnení údajov v prihláške a dotazníku a po stlačení tlačidla Uložiť a pripraviť výstup sa
automaticky vygeneruje PDF súbor, ktorý je potrebné vytlačiť. Na Vami zadanú e-mailovú adresu
Vám príde potvrdenie o registrácii s odkazom na elektronickú verziu Vašej prihlášky. E-mail si
prosím uchovajte. E-mailovú schránku pravidelne sledujte – rozhodnutie Vám zašleme
v elektronickej podobe.

Prihlášku podpísanú uchádzačom o vzdelávanie s vyjadrením
zamestnávateľa je nutné zaslať poštou v tlačenej podobe na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 16
041 54 Košice
na obálku uveďte text Prihláška DVUi 1-1.

Termín: 19. 6. 2009

(rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke).
Elektronická verzia prihlášky bude prístupná do 19. 6. 2009 do 18:00.
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