
PROGRAM 
KOORDINÁTOROV 
DIGITÁLNYCH 
KOMPETENCIÍ

Vzdelávací program pre učiteľov, 
ktorý pomôže vám a vašej škole napredovať vo svete 
digitálneho vzdelávania a technológií.  

ČO ŠKOLA PROGRAMOM ZÍSKA

Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť 
rozvoja digitálnych zručností. 
Tipy na výučbu informatiky od odborníkov 
z IT praxe a odborníkov na IT vzdelávanie.
Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc 
v rámci podpornej skupiny koordinátorov.
Vzdelávacie aktivity a celoročná účasť 
v programe sú bezplatné.*
Stanete sa súčasťou celoslovenskej komunity 
digitálnych koordinátorov. 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ

Učiteľ ZŠ alebo 8-ročného gymnázia.
Uchádzač otestuje svoje digitálne kompetencie 
na stránke https: //ucitel21.rvp.cz
a výsledok testu uvedie v prihláške.

AKÝM TÉMAM SA PROGRAM VENUJE

Metodika a témy zo ŠVP na výučbu informatiky.
Nástroje na výuku programovania – Code.org, 
Scratch, Micro:bit, Lego Mindstorms.
Digitálna bezpečnosť.
EduScrum – metóda projektového vyučovania
Využitie kolaboračných a komunikačných 
nástrojov vo výučbe, vrátane tých na podporu 
dištančného vyučovania.

ČO SA VYŽADUJE OD ÚČASTNÍKA

Účasť na prezenčnom 4-dňovom školení** 
(23. – 26. august 2021).
Zdieľanie vedomostí zo školenia koordinátorov 
s kolegami.
2x2 hodiny online alebo osobné stretnutia 
s ostatnými koordinátormi (december a jún).
Online a osobné aktivity podľa vlastného výberu 
(priebežne počas šk. roka, cca 7 hodín mesačne).
V prípade záujmu školy, podpora priamo od 
Microsoftu pri nasadení alebo používaní 
bezplatného SW balíka Microsoft 365.

PRIHLASOVANIE OTVORENÉ DO 30. júna 2021

*  Uhrádza sa len jednorazový symbolický registračný poplatok za účasť na 4-dňovom prezenčnom školení 20€.
** Zmena termínu a formy úvodného školenia (z prezenčnej na online) je vyhradená v závislosti od aktuálnej hygienickej situácie 
v súvislosti s COVID-19. V prípade zmien budeme uchádzačov o účasť v programe informovať.

digikoordinatori.jaslovensko.sk digikoordinatori@ jaslovensko.sk

ČO BY VÁM NEMALO CHÝBAŤ

Organizačné a komunikačné schopnosti.
Schopnosť motivovať iných.
Analytické myslenie.
Flexibilita.
Ochota učiť sa.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií vytvorili a realizujú popredné technologické spoločnosti 
v spolupráci s odborníkmi z pedagogickej praxe.  

Pre prihlasenie kliknite na digikoordinatori.jaslovensko.sk/prihlaska-pkdk
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