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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Program
10:00 - 10:15 Prezentácia účastníkov

10:15 - 10:20 Otvorenie konferencie Rudolf Gadomský, riaditeľ školy
Mgr. Katarína Olšavová, manažérka projektu

10:20 - 10:40 Projekt GPH - Scientia pro Vita videoprezentácia o projekte Scientia pro Vita (výsledky a výstupy)

10:40 - 11:00 Formatívne hodnotenie v bádateľsky 
orientovanej výučbe

Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., 
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ Košice

V rámci bádateľsky orientovanej výučby sa zameriavame na rozvíjanie žiackych zručností a konceptuálneho porozumenia. 
V príspevku sú predstavené vybrané nástroje formatívneho hodnotenia bádateľských zručností, štandardizované testy zručností 
a konceptuálne testy. 

11:00 - 11:20 Nové informačné a komunikačné technológie 
a ich dôsledky na jedinca

PaedDr. Július Alcnauer, PhD. 
Katedra kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky,
FM PU Prešov

Príspevok upozorňuje na rozpory medzi klasickým ponímaním súkromia, duševného vlastníctva a novými možnosťami šírenia 
informácií. Ponúka východiská pre spoluprácu psychológov a špecialistov na informatiku pri reforme informatického vzdelávania.

11:20 - 11:40 Všadeprítomné roboty Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky, TU Košice

Nastala éra robotiky. Roboty sa stávajú súčasťou nášho života, ich uplatnenie je v každom odvetví, takmer v každej činnosti, 
ale aj pri pomoci a zábave človeka.

11:40 - 12:00 Prestávka

12:00 - 12:20 Tablety v školskom laboratóriu RNDr. Peter Spišák, CSc.
PMS Delta s.r.o.

Použitie tabletov, smartfónov, Chromebookov a ďalších mobilných bezdrôtových zariadení v školskom prírodovednom laboratóriu
na zdieľanie a spracovanie údajov z experimentov robených pomocou počítačových laboratórnych meracích systémov

12:20 - 12:40 Skúsenosti s používaním iPadov v nižšom 
strednom vzdelávaní základnej školy

Mgr. Miroslav Alexovič
certifikovaný APD školiteľ
ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

Predstavenie ZŠ z pohľadu postupnej implementácie iPadov do vyučovania až po ich súčasné plné nasadenie vo vyučovacom 
procese a o výsledkoch, ktoré sme ich využívaním dosiahli. Pozornosť bude upriamená hlavne na ich využitie v predmetoch anglický 
jazyk, informatika a tvorba projektov ako aj na výstupy riešených projektov, v ktorých boli hlavnou materiálnou pomôckou práve iPady.

12:40 - 13:00 Digitálna chémia RNDr. Beáta Semková
Gymnázium P. Horova

Príspevok ukazuje možnosti využitia digitálnych technológií vo vyučovaní chémie. Rôzne  aplikácie v tablete umožňujú  simulovať 
chemické pokusy a pomocou systému Vernier možno realizovať jednoduché merania teploty, resp. pH.

od 13:00 Prehliadka rekonštruovaných laboratórií a recepcia
Prosíme, svoju účasť nahláste mailom na adresu: gph@gphmi.sk do 13. 10. 2015
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