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Ponuka prezenčných vzdelávaní*

* Poskladajte si svoje vzdelávanie z nasledovnej ponuky, cena za 1 vyučovaciu hodinu vzdelávania skupiny
je 47 €. Odporúčané počty účastníkov do 15 pri práci s PC, do 25 pri ostatných vzdelávaniach. Kolektívy
s malým počtom zamestnancov sa môžu pri organizovaní vzdelávania spojiť. Všetky ostatné náležitosti
dojednáme prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

I. Technológie pre všetkých

V tejto skupine vzdelávaní ponúkame tie, v ktorých si absolventi osvoja základné zručnosti vo využívaní technológií.
Nie sú zamerané na žiadny okruh povolaní, čo však nevylučuje možnosť orientovať mierne ich obsah na určitú oblasť.
Cieľom však je osvojiť si naozaj základné zručnosti v používaní uvedených nástrojov.

P. č.

Rozsah
vyuč. hodín

Názov

1.1.

Správa súborov

3

1.2.

Základy práce s MS Word

4

1.3.

Vkladanie a úprava
grafických prvkov v MS Word

3

1.4.

Vizualizácia informácií v MS
Office

2

Podrobný popis
Uložíte si súbor a potom premýšľate, kde je? Pri prenášaní
súborov vás chytá panika, či si niečo niekde nevymažete? Nie
ste si istí, čo urobiť so súborom s príponou zip a rar a na čo sú
vlastne dobré? Neviete, ako si správne zorganizovať súbory
v počítači a ako ich chrániť? V tom prípade je toto vzdelávanie
určené práve pre vás.
Korektné používanie programu MS Word je nevyhnutným
predpokladom pre efektívnu prácu. Zásady formátovania textu,
odseku, strany, číslovanie jednoduché aj viacúrovňové,
vkladanie špeciálnych znakov. Po ukončení vzdelávania už nad
vašimi dokumentmi nezaplačete ani vy ani váš nadriadený.
Ako správne vložiť obrázok, aby nelietal po celom dokumente?
Potrebujete do dokumentu vložiť čiary, rámček, šípku alebo
bublinku s popisom? Na tomto vzdelávaní sa dozviete ako na to.
Obrázky SmartArt umožňujú vytvárať rôzne grafické zoznamy,
diagramy a organizačné schémy. Využívajú sa v programoch
Word, Excel aj PowerPoint. Vďaka nim dokážete zložitú
informáciu predostrieť oveľa zrozumiteľnejšie.
1

Vstupné
požiadavky

Určené pre

Ovládanie
klávesnice a PC
myši

Bez obmedzenia

Ovládanie
klávesnice a PC
myši

Bez obmedzenia

Ovládanie
Bez obmedzenia
klávesnice a PC
myši, základy
práce s MS Word
Ovládanie
Bez obmedzenia
klávesnice a PC
myši, základy
práce s MS Word
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1.5.

Tvorba rozsiahlejších
dokumentov v MS Word

4

1.6.

Tabuľky v MS Word

3

1.7.

Základy práce s MS Excel

5

1.8.

Základy práce s MS
PowerPoint

8

1.9.

Učíme sa používať mailovú
poštu

2

1.10.

Vytvárame si jednoducho
a bezplatne webovú stránku

4

1.11.

Google Disk – priestor na
vytváranie dokumentov,
zdieľanie a spoluprácu

4

Pri rozsiahlejších dokumentoch je ovládanie efektívnej práce
v MS Word nevyhnutnosťou. Na tomto vzdelávaní sa naučíte,
ako zmeniť formát všetkých nadpisov v priebehu pár sekúnd,
ako si za rovnaký čas vytvoriť obsah, vložiť bibliografiu, či len
číslovanie strán, poznámky pod čiarou, hlavičky apod.
Po ukončení vzdelávania si dokážete vytvoriť a správne
naformátovať aj tú najdivokejšiu tabuľku, dokážete si údaje
v tabuľke zoradiť, prekonvertovať tabuľku na text a naopak
a urobiť aj jednoduché výpočty.
Potrebujete si vytvoriť tabuľku, ktorá slušne vyzerá a dokáže aj
niečo vypočítať? Na tomto vzdelávaní sa naučíte, ako tvoriť
a formátovať tabuľky a jednoduché výpočty pomocou
základných funkcií a vzorcov. Navyše sa naučíte pár trikov pre
skutočne efektívnu prácu s tabuľkami, ako je využívanie
automatických zoznamov, zoraďovanie dát v tabuľke a pod.
Ako si vytvoriť kvalitnú prezentáciu? S naším vzdelávaním to
bude jednoduché. Voľba správneho návrhu a formátu,
vkladanie a formátovanie textu a obrázkov, animácie,
hypertextové odkazy.
Vieme skutočne mailovať? Aké sú zásady správneho mailovania,
na čo slúži kópia a skrytá kópia, ktorú správu poslať ďalej
a ktorú určite vymazať, čo sú to hoaxy a spamy? Na všetky tieto
otázky vám dá naše vzdelávanie odpoveď.
Vytvorenie webovej stránky je otázkou pár minút. V tomto
vzdelávaní sa naučíme, ako svoje stránky vytvárať a napĺňať
zmysluplným obsahom.
Google disk umožňuje tvorbu a spoluprácu na dokumentoch a
súboroch rôzneho typu. Z disku ich viete exportovať do
programov MS Word, Excel, PowerPoint. Všade, kde máte
prístupný internet, máte takto prístupné aj svoje materiály.
2

Ovládanie
Bez obmedzenia
klávesnice a PC
myši, základy
práce s MS Word
Ovládanie
Bez obmedzenia
klávesnice a PC
myši, základy
práce s MS Word
Ovládanie
Bez obmedzenia
klávesnice a PC
myši

Ovládanie
klávesnice a PC
myši

Bez obmedzenia

Základy práce
s internetom

Bez obmedzenia

Základy práce
s MS Word,
práca
v priečinkoch PC
Základy práce
s internetom

Bez obmedzenia

Bez obmedzenia
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1.12.

Tvorba myšlienkových máp
a diagramov

4

1.13.

Tvorba Prezi prezentácií

5

II. Digitálne technológie
vo vzdelávaní
P. č.

Názov

Potrebujete pre svoju prácu vytvárať myšlienkové mapy, alebo
rôzne diagramy? Naučíme vás to vo voľne dostupných
programoch.
Vytváranie nového typu prezentácií pomocou Prezi. Dynamické
prezentácie, v ktorých sa vnárate hlbšie do obsahu majú
význam v prezentácii projektov, ale aj produktov, myšlienok...

Základy práce
s internetom

Bez obmedzenia

Základy práce
s internetom

Bez obmedzenia

Technológie vstúpili do života takmer všetkých ľudí a asi najviac tých mladých. Sú ich súčasťou a nemôžeme ich
ignorovať ani v školách. Majú nám však pomáhať, majú byť prostriedkom na to, ako učiť zaujímavejšie, majú robiť
„svet plochý“ = prístupný pre všetkých, majú byť nástrojom kreativity a spolupráce.
Rozsah
vyuč. hodín

2.1.

Základy algoritmizácie
v programe Baltík

5

2.2.

Webové formuláre, ich
tvorba a vyhodnotenie

2

2.3.

Tipy a triky pri vytváraní
študijných materiálov, PL,
testov a úloh v MS Word

3

2.4.

Vytváranie interaktívnych
materiálov v MS PowerPoint

2.5.

Videokonferencie ako
metóda komunikácie
a rozvíjania spolupráce

Podrobný popis

Vstupné
požiadavky

Určené pre

Ako deti viesť k algoritmickému mysleniu, ako ich naučiť
vytvoriť jednoduchý program pomocou čarodejníka Baltíka, ako
učiť deti hľadať efektívne riešenia? Program Baltík je ideálny pre
malých i veľkých začínajúcich programátorov.
Webové formuláre môžeme využiť nielen na získavanie
informácií (od rodičov, žiakov, verejnosti), ale aj na tvorbu
testov. V tomto vzdelávaní sa ich naučíme vytvárať, upravovať,
zdieľať, ale aj jednoducho vyhodnocovať.
Často sa hneváte, keď pri vytváraní materiálov v MS Word sa
vám texty a obrázky „rozliezajú“ a robia si čo chcú? Po
absolvovaní tohto vzdelávania sa vám to už nikdy nestane.

Ovládanie
klávesnice a PC
myši, práca so
súbormi
Základy práce
s internetom

ISCED 1

Základy práce
s MS Word

3

MS PowerPoint je veľmi silný nástroj, ktorý umožňuje zmeniť
„klasické“ prezentácie na naozaj interaktívne materiály pre deti
a žiakov.

Základy práce
s MS PowerPoint

3

Potrebujete sa kontaktovať s inými školami? Potrebujete
Základy práce
naštartovať spoluprácu? Videokonferencie sú na to ako
s internetom
stvorené. Naučíme sa komunikovať pomocou Skype a Hangouts,
ktorý umožňuje videohovor až s 10 účastníkmi.

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD
ISCED 0-4,
vychovávateľky
ŠKD
ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD

3

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD
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2.6.

Webzadania - tvorba a ich
miesto vo vzdelávaní

2

2.7.

MS Word pre učiteľov
matematiky, fyziky a chémie

2

2.8.

Webové stránky a aplikácie
pre učiteľov

3

2.9.

Myšlienkové a pojmové
mapy a ich využitie vo
vzdelávaní

4

2.10.

Tvorba Prezi prezentácií

5

2.11.

Fotografia netradične

3

2.12.

Scratch Junior –
programovanie pre malých
školákov

3

2.13.

Ochutnávka programovania
so Scratchom

2

Webzadania umožňujú rozvíjať samostatnosť a zodpovednosť
žiakov, ich čitateľskú gramotnosť a pritom „majú pod
kontrolou“ pohyb žiakov po internete.
Vkladanie zlomkov, mocnín, odmocnín a akýchkoľvek zložitých
vzorcov do pracovných listov či zadaní písomných prác a testov
bude odteraz hračka.
Internet je plný materiálov a aplikácií, ktoré môžu učitelia
bezplatne využívať. V rámci tohto vzdelávania ich nielen
spoznáme, vyskúšame si v nich pracovať, ale aplikujeme ich
využitie v rámci rôznych predmetov.
Tvorba myšlienkovej mapy je jeden zo spôsobov plánovania, ale
aj zaznamenávania obsahu vzdelávania. Myšlienkové mapy
pomáhajú myslieť v súvislostiach, usporiadajú poznatky,
postupy a rozvíjajú kreativitu. V tomto vzdelávaní sa naučíte
využívať na tvorbu myšlienkových máp voľne dostupné digitálne
nástroje.
Vytváranie nového typu prezentácií pomocou Prezi. Dynamické
prezentácie, ktoré môžu slúžiť ako atraktívne vzdelávacie
materiály. Umožňujú uplatniť vo väčšej miere tvorivosť
pedagógov, pričom ich tvorba je jednoduchá a zábavná.
Tvorba 3D fotografií, metodika výučby tvorby 3D fotografií.
Tvorba virtuálnych prehliadok vo webovom nástroji a ich
využitie v rámci predmetov a práci na rôznych projektoch.
Zoznámenie s prostredím Scratch Junior, spôsob inštalácie na
tabletoch aj počítačoch, tvorba jednoduchých programov,
programy s viacerými postavami a vytváranie nových postáv a
pozadí, programovanie podľa iŠVP.
Zoznámenie s prostredím Scratch Junior, spôsob inštalácie na
tabletoch aj počítačoch, ukážky programovania. Webová
aplikácia Scratch, offline verzia programu Scratch a ich
vzájomné prepojenie. Tvorba jednoduchých programov.
4

Základy práce
s MS Word
a internetom
Základy práce
s MS Word

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD
ISCED 2-4

Práca s
internetom,
pohyb
v priečinkoch PC
Práca s
internetom,
pohyb
v priečinkoch PC

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD

Práca
s internetom

ISCED 0-4,
vychovávateľky
ŠKD

Práca
s internetom a
priečinkami PC
žiadne

ISCED 2-4

Práca s
internetom

ISCED 1-2,
učitelia
informatiky

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD

ISCED 0-2,
učitelia MŠ a
informatiky
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2.14.

Algoritmizácia a štruktúry –
postrach alebo výborná
zábava?

III. Efektívne metódy
vzdelávania
P .č.

Názov

2

Zábavné učenie sa algoritmizácie a štruktúr v informatike,
množstvo úloh prepájajúcich matematiku a informatiku, aktivity
na budovanie algoritmického myslenia u detí.

žiadne

ISCED 1-2,
učitelia
informatiky

Moderne vzdelávať neznamená len využívať technológie. V tomto okruhu vzdelávaní sa zameriame na také metódy
a formy, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov a prenášajú na nich aktivitu pri osvojovaní si poznatkov na nich.
Aktívne poznávanie a kooperácia dáva vzdelávaniu ďalšiu dimenziu.
Rozsah
vyuč. hodín

3.1.

Aktívne a kooperatívne
učenie

4

3.2.

Metódy rozvíjania čitateľskej
gramotnosti

3

3.3.

Projektové vyučovanie

3

3.4.

Aktivity na budovanie tímov
v školách

4

3.5.

Motivácia a kreatívne
plánovanie v školskom

3

Podrobný popis
Učenie sa a spolupráca patria medzi kľúčové kompetencie,
ktoré by si mal človek osvojiť. Výklad, ako stále najčastejšia
metóda vzdelávania, by teda mal pomaly ustúpiť a do popredia
by sa mala dostať samotná aktivita žiakov. V tomto vzdelávaní
spoznáte metódy aktívneho a kooperatívneho učenia, rozvíjania
spolupráce, ale aj jej hodnotenia zo strany pedagógov a žiakov.
Zastávate názor, že čitateľská gramotnosť sa najviac rozvíja na
hodinách slovenského jazyka? Nesúhlasíme! V tomto vzdelávaní
spoznáte, že tomu tak nie je a že rozvoj čitateľskej gramotnosti
≠ čítanie.
Projektové vyučovanie a jeho znaky. Ako vytvoriť projekt
primeraný pre deti/žiakov, ako ich učiť pracovať na projekte,
ako a do akej miery im pomáhať. Ako získavať pre svoje aktivity
podporu a financie.
Potrebujete rozvíjať v školskom prostredí tímovú spoluprácu?
V tomto vzdelávaní sa naučíte nielen ako postupovať pri
realizácií aktivít na budovanie tímu, ale aj spoznáte aktivity
určené na rôzne oblasti jeho rozvoja.
Chcete sa naučiť motivovať žiakov? Chcete, aby boli viac
cieľavedomí a pracovali na sebe? Chcete im ukázať ich potenciál
5

Vstupné
požiadavky

Určené pre

žiadne

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD

žiadne

ISCED 1-4,
vychovávateľky
ŠKD

žiadne

ISCED 0-4,
vychovávateľky
ŠKD

žiadne

ISCED 2-4

žiadne

ISCED 2-4
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prostredí
3.6.

Vzdelávanie podľa
Daltonského plánu

IV. Soft Skils

3

a viesť ich k jeho rozvíjaniu? Tu si osvojíte metódy, ktoré vám
môžu pomôcť.
Vzdelávanie podľa Daltonského plánu je vo svete veľmi
oceňované, daltonské školy sú vysoko hodnotené a ich žiaci
majú „vštepenú“ zodpovednosť za vlastné vzdelávanie. Tu
spoznáte základné znaky „daltonu“, efekt ich uplatňovania
a možnosti prenesenia niektorých prvkov do bežných škôl.

žiadne

ISCED 0-2

Schopnosti osvojené v tomto type vzdelávania patria k „jemným“ zručnostiam každého človeka. Zvládanie práce
v určenom časovom horizonte, motivácia človeka alebo jeho schopnosť pracovať v tíme je však vysoko hodnotená vo
všetkých oblastiach.
Rozsah
vyuč. hodín

P .č.

Názov

4.1.

Time manažment

2

4.2.

Team building

2

4.3.

Kreatívne plánovanie

2

Podrobný popis
Bojujete s časom? Zabúdate na svoje povinnosti, alebo vám
„prerastajú cez hlavu“? Máte pocit, že sa k určitej práci ani
neviete dostať? V tomto vzdelávaní spoznáte rôzne techniky
time manažmentu a vyberiete si pre seba tú najvhodnejšiu.
Chcete popracovať na budovaní svojho kolektívu? Tieto aktivity
vám pomôžu. Navyše spolu strávite príjemný čas.
Máte pocit, že váš život stagnuje? Že sa nič okolo vás nedeje?
Máte pocit, že vaše ciele sú nedosiahnuteľné? Pomôžeme vám
naštartovať sa, nájsť svoj cieľ a smerovať k jeho dosiahnutiu.

6

Vstupné
požiadavky

Určené pre

žiadne

Bez obmedzenia

žiadne

Bez obmedzenia

žiadne

Bez obmedzenia
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V. Ponuka eLearningových
vzdelávaní v prezenčnej
forme
P .č.

Názov

Pokiaľ vás zaujali naše eLearningové vzdelávania, ale chceli by ste ich absolvovať v prezenčnej forme?
Môžete si vybrať z nasledujúcej ponuky.

Rozsah
vyuč. hodín

5.1.

Interaktívne cvičenia v Hot
Potatoes

8

5.2.

Interaktívne cvičenia vo
voľne dostupných
programoch

8

5.3.

Vytváranie edukačných a
zábavných kvízov

5

Podrobný popis
Kurz tvorby interaktívnych cvičení v programe Hot Potatoes,
cvičenia typu JQuiz, JCross, JMix, JMatch, JCloze, využitie
obrázkov a čítacích okienok v cvičeniach, tlač testov,
kombinovanie a sprístupňovanie interaktívnych cvičení
Tvorba interaktívnych cvičení v programoch Matching Game
Maker, Memory Game Maker, Sentence Game Maker a
multimediálneho vzdelávacieho materiálu v programe
Comprehension Task Maker
Tvorba kvízov pre potreby rôznych typov vzdelávania,
voľnočasových aktivít, teambuildingových či súkromných akcií.

7

Vstupné
požiadavky
Ovládanie
klávesnice a PC
myši, práca
s internetom
Ovládanie
klávesnice a PC
myši, práca
s internetom
Ovládanie
klávesnice a PC
myši, práca s
internetom

Určené pre
Bez obmedzenia

Bez obmedzenia

Bez obmedzenia

