1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, BRATISLAVA

Klub učiteľov informatiky
Milí kolegovia,
aj v školskom roku 2015/2016 pokračujeme v organizovaní klubu učiteľov informatiky v Bratislave.
Stretnutia budú bývať približne raz za mesiac (7 stretnutí počas roka), vo štvrtok v čase od 14:15 do
cca 16:00 na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. V klube učiteľov informatiky sú vítaní všetci
učitelia informatiky zo ZŠ a SŠ. Účasť v klube je bezplatná a môže byť aj nepravidelná.
Cieľom klubu je umožniť učiteľom informatiky rozširovať si svoje profesionálne obzory
(v pedagogickej či informatickej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach). V klube sa venujeme rôznym
témam, diskutujeme o aktuálnych problémoch, navzájom sa inšpirujeme a pozývame si aj odborníkov
z praxe alebo z vysokých škôl.
Ak máte záujem navštevovať klub v tomto školskom roku, napíšte nám na itklub@1sg.sk, alebo sa
pripojte na facebooku do skupiny https://www.facebook.com/groups/itklub/, aby sme Vám mohli
poslať pozvánku na jednotlivé stretnutia.
Plánované termíny stretnutí v školskom roku 2015/2016:
17. 9. 2015
15. 10. 2015
12. 11. 2015
10. 12. 2015
10. 2. 2015
10. 3. 2015
14. 4. 2015
Pripravované témy sa môžu počas roka aj zmeniť (podľa aktuálnych potrieb účastníkov, resp.
možností organizátorov a hostí). Aktuálne témy stretnutí nájdete na našej stránke
www.1sg,sk/itklub.

Pripravované témy na šk. rok 2015/2016:
• Ako hodnotíme študentov na hodinách informatiky?
• Inovovaný štátny vzdelávací program z informatiky – diskusia, informácie k zmenám
a k filozofii, ukážky tematických plánov.
• Výsledky a analýza úloh z testu IT zručností – eSkills 2015.
• Tvorba testových úloh, databáza úloh na testovanie v projekte eTest z NÚCEM-u.
• Agilné programovanie.
• Raspberry Pi (počítač vo veľkosti kreditnej karty) a jeho využitie na hodinách.
• Didaktika vyučovania tematického celku Informačná spoločnosť (škodlivý softvér, bezpečnosť
na Internete a pod.). Ukážky metód vyučovania a diskusia o nich, vzájomná burza nápadov
a diskusia.
• PISA – ukážky úloh z domény riešenia problémov. Tvorba úloh a aktivít na trénovanie
kompetencií, v ktorých máme rezervy.
Peter Kučera
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Podrobnejšie informácie o klube nájdete na stránke www.1sg.sk, na Facebooku v skupine s názvom
Klub učiteľov informatiky v Bratislave alebo na adrese itklub@1sg.sk.

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, BRATISLAVA

Pozvánka do klubu učiteľov informatiky
Milí kolegovia,
pozývame Vás na stretnutie klubu učiteľov informatiky.
Termín stretnutia: štvrtok 17. septembra 2015 o 14:15 hod
Miesto stretnutia: 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava, študovňa
(2. poschodie)
Téma:
•
•

Inovovaný štátny vzdelávací program z informatiky – diskusia, informácie k zmenám
a k filozofii, ukážky tematických plánov.
Ako hodnotíme študentov na hodinách informatiky?

Prosím, potvrďte nám Vašu účasť prostredníctvom formulára (najneskôr do stredy 16. 9. do 12:00 h):
http://goo.gl/forms/eNqjA47XLo
V prípade nízkeho počtu prihlásených účastníkov môže byť stretnutie zrušené. O prípadnom zrušení
budeme informovať na stránke najneskôr v stredu večer.

Peter Kučera
1. súkromné gymnázium v Bratislave

Podrobnejšie informácie o klube nájdete na stránke www.1sg.sk/itklub, na Facebooku v skupine
s názvom Klub učiteľov informatiky v Bratislave alebo na adrese itklub@1sg.sk.

