Usmernenie

k vypĺňaniu prihlášky na vzdelávanie pre 2. cieľovú skupinu
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.
2. Názov školy pedagogického zamerania, ktorú ste ukončili. (napr. Univerzita
Komenského v Bratislave), fakulty (napr. Prírodovedecká fakulta), študijného
odboru (napr. učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov), aprobácie (napr.
biológia - chémia) a rok ukončenia štúdia (napr. 1999).
3. Dĺžku celkovej pedagogickej praxe v rokoch.
4. Doklady k vzdelávaniam, ktoré ste absolvovali v posledných piatich rokoch (napr.
ŠIŠ Informatická výchova v predmete na MPC, Microsoft Office Specialist, ECDL,
PIRŠ, FIT, Naučme sa viac, ...).
Pripravte si ďalšie názvy vzdelávaní a rozsahy hodín vzdelávania, ktoré ste
absolvovali (napr. Cisco Networking Academy, 128 hodín).
5. 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).
6. 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
Informatická výchova v predmete na MPC, Microsoft Office Specialist, ECDL, PIRŠ,
FIT, Naučme sa viac, ...).
7. Informáciu o tom, že učíte alebo ste učili počas predchádzajúcich piatich
školských rokov informatiku (v povinnej alebo nepovinnej forme, s takýmto alebo
podobným názvom) - počet vyučovacích hodín za týždeň od školského roku
2003/2004 (sumárne, ak ste vyučovali viac predmetov tohto typu).
8. Údaj o celkovom počte vyučovacích hodín informatiky za týždeň v školskom
roku 2009/2010.
9. Informáciu o tom, či pripravujete svojich žiakov na niektorú informatickú súťaž,
názvy súťaží v oblasti zavádzania digitálnych technológií do poznávacieho
procesu, do ktorých ste sa zapojili za ostatných päť rokov (napr. Olympiáda
z informatiky, Palma Junior, ...).
10. Názvy predmetov (povinných alebo záujmových) súvisiacich s informatikou (max.
3 predmety), ktoré ste vyučovali alebo vyučujete, ich obsah a formu výučby
(písomne si pripravte krátky text pre každý predmet).
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11. Písomne si pripravte krátky text o tom, ako využívate digitálne technológie vo
výučbe iných predmetov (max. 500 slov).
12. Písomne si pripravte krátky text o tom ako spolupracujete s ďalšími učiteľmi
školy pri využívaní digitálnych technológií v poznávacom procese žiakov (max.
500 slov).
13. Motivačný list (text si písomne pripravte).
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:
 prečo sa chce učiteľ zúčastniť tohto vzdelávania,
 ako využije takto získané vedomosti a zručnosti v svojom ďalšom
pedagogickom pôsobení,
 aké má plány na svoj ďalší osobný rast a svoje pôsobenie na škole,
 ako spolupracuje a bude spolupracovať s ďalšími učiteľmi na škole,
 aké projekty a aktivity plánuje realizovať so žiakmi v nasledujúcom
školskom roku pre rozvoj informatického vzdelávania a pod.
Po vyplnení údajov v prihláške a dotazníku sa automaticky vygeneruje PDF súbor po
stlačení tlačidla Uložiť a pripraviť výstup, ktorý je potrebné vytlačiť. Podpísanú
prihlášku s vyjadrením riaditeľa školy je potrebné zaslať na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 16
041 54 Košice
Na obálku uveďte text Prihláška DVUi
Uzávierka prihlášok pre 2. cieľovú skupinu je 12.5.2009.
Prihlasovanie cez portál bude ukončené dňa 12.5.2009 o 15:00, vytlačená a podpísaná
prihláška musí byť doručená poštou, pričom za rozhodujúci bude považovaný dátum
poštovej pečiatky s najneskorším dátumom 12.5.2009.
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