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Program kontinuálneho vzdelávania
Základy IT aplikačných riešení pre odbornú výuku




								Ing. Ivan Stankovský, CSc.
									Riaditeľ
								Štátny inštitút odborného vzdelávania  								Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

Názov vzdelávacieho programu:
Základy IT aplikačných riešení pre odbornú výuku
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
V dokumente Koncepcia informatizácie a digitalizácie v rezorte školstva s výhľadom do roku 2020 sa uvádza: „Svet sa viac prepája, globalizuje, kybernetizuje, virtualizuje, digitalizuje a jeho komplexita rastie. Digitálne technológie a nové médiá čoraz výraznejšie prenikajú do rôznych oblastí života. Stali sa štandardom vo vzdelávaní, v priestore vedy a výskumu, využívajú sa aj v práci s mládežou, ale aj v športe už v mnohých vyspelých krajinách. Ich zavádzanie vyžaduje systematickú a komplexnú podporu zameranú nielen na správnu prax ich využitia, ale aj na meniace sa životné a aj učebné štýly spoločnosti“.
Medzi špecifické ciele v tomto dokumente patria:
4.1.	zvyšovanie kompetencií kladené digitálnym vekom na strane pedagogických a odborných zamestnancov, detí, žiakov a študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a vedeckých pracovníkov,
4.3.	skvalitnenie metodickej podpory pedagogických a odborných zamestnancov pri využívaní digitálnych technológií v edukačnom procese.

Neustále meniaci sa svet informačných a komunikačných technológií kladie vysoké nároky na učiteľov IT predmetov, ktorí musia neustále sledovať trendy nielen v pedagogických vedách ale aj v technologickom svete. Ak chceme, aby boli žiaci odborných škôl, so zameraním na informačné technológie, pripravení po ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania a podávať čo najlepší výkon, musíme ich udržiavať v kontakte s aktuálnymi poznatkami v odbore.
Firmy dnes veľmi dbajú na efektívne využitie finančných prostriedkov, a rovnako je tomu i v oblasti IT. Zastaraný spôsob budovania IT architektúry na báze jednoúčelových serverov alebo sietí je dnes minulosťou. Firmy čoraz viac budujú a využívajú špecifické aplikačné riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť ich podnikania až do miery, kde sa hovorí o tzv. Industry 4.0 ako novej paradigme digitálnej a digitalizovanej priemyselnej výroby.

V tejto súvislosti je dôležité, aby učitelia odborných predmetov získali hlbšiu predstavu, v čom spočíva aktívne riadenie, manažovanie IT aplikácie z pohľadu biznisu ako aj z pohľadu dodávateľov IT služieb. Trh práce sa v tejto oblasti vyvíja dynamickejšie než v oblasti hardvéru, klasických a relatívne rigídnych infraštrukturálnych riešení. Výzvou však je pripravenosť žiakov na túto novú situáciu a nové požiadavky na zručnosti v oblasti metodík a techník práce s aplikačným serverovým vybavením moderných IT.
V rámci prípravy študentov na vstup na trh práce je nevyhnutné aktualizovať v prvom rade poznatky učiteľov ako nositeľov znalostí pre žiakov a budúcich absolventov. Zvlášť dôležité je to v situácii, keď učitelia odborných predmetov vstupujú do duálnych foriem odborného vzdelávania, ktoré si od nich vyžadujú rýchlejšie podchytenie najnovších trendov a schopnosť vymieňať si skúsenosti s inštruktormi z partnerských firiem. Aj z týchto dôvodov je navrhnutý program kontinuálneho vzdelávania so zameraním na aplikačné riešenia a ich riadenie. Odborníci z praxe, ktorí sa dennodenne venujú správe a riadeniu aplikačných riešení, poskytnú učiteľom - frekventantom pohľad na súčasné možnosti riadenia aplikácií vo svete IT s dôrazom na využiteľnosť poznatkov vo vyučovaní a budovaní IT systémov školy. Výber lektorov bude podliehať schvaľovaniu garantom vzdelávania, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti informačných technológií a stál pri zrode prvého duálneho IT vzdelávania na Slovensku.
V prípade záujmu o rozširovanie nadobudnutých poznatkov sa odporúča pokračovať vo vzdelávaní v základoch virtualizácie pre odbornú výuku, ako aj základoch procesného riadenia IT systémov. Vhodným vzdelávaním pred prihlásením sa do tohto vzdelávacieho programu je vzdelávanie v OS Linux a databázových systémoch a riešeniach pre výuku.
Druh kontinuálneho vzdelávania:
aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania:
Prezenčná forma s praktickými cvičeniami

Hlavný cieľ:
Vzdelávací program ponúka učiteľom SOŠ získanie praktickej skúsenosti pre prácu s middlewarom a aplikačnými servermi na úrovni potrebnej pre ich bežnú administráciu. Middleware je softvérová platforma, ktorá poskytuje aplikáciám ďalšie služby, nad rámec služieb dostupných z operačného systému. Aktivity programu budú zamerané na základy práce s dátami v OS Linux, zabezpečenie prístupu k dátam prostredníctvom šifrovaného spojenia, prácu s webserverom Apache, konfigurácii http démona, odhaľovaniu porúch a chýb z logov webservera, základom jazykov HTML, CSS, PHP, Javascript a technológií Java Standard Edition a Java Enterprise Edition.
Program sa bude realizovať tak, aby umožnil využívať vzdelávanie formou skupinovej práce účastníkov za koordinácie a metodického vedenia lektora. Cieľom je posilnenie kompetencie pre získanie konkrétnych výstupov práce študentov využiteľných pre potreby vyučovacieho predmetu, triedy či školy

Špecifické ciele:
prehĺbiť poznatky v problematike aplikačných serverov
rozšíriť znalosti pre prácu s operačným systémom Linux a posilniť zručnosť využívania programovacích jazykov
oboznámiť sa s funkciou webserverov a problematikou zabezpečenia prístupu
k dátam
rozšíriť možnosti na využitie nadstavbových softvérových platforiem pre potreby vyučovania, triedy a školy
posilniť kompetenciu konfigurovať a administrovať nadstavbu operačného systému

Obsah vzdelávacieho programu:
Téma
Forma
Rozsah
Úvod do middleware
prezenčná
2 hod
Definícia a pojmy
	Typy, charakteristiky


OS Linux z pohľadu middleware
prezenčná
6 hod
. práca s procesmi
. su/sudo, 
 použitie jazyka XML
	konfigurácia


Prehľad webového servera Apache
prezenčná
8 hod
pojmy – HTTP, HTML, CSS, PHP, JavaScript
	použitie
konfigurácia


Úvod do Javy a JEE
prezenčná
16 hod
pojmy – JDK, JVM, J2EE
	konfigurácia
	princíp práce


Prehľad aplikačného servera Apache Tomcat
prezenčná
4 hod
pojmy – servlet, kontajner, JMX, AJP
	práca s logmi, konfigurácia
	práca s vláknami
	konektivita do databáz)


Prehľad J2EE aplikačného servera
prezenčná
16 hod
klientska vs. webová vs. biznis informačná vrstva
	komerčné nástroje – Oracle WebLogic, RedHat JBoss, IBM WebSphere a pod.
	základy správy
	vlastnosti


Príprava a prezentácia spracovaných riešení
prezenčná
8 hod
Spolu

60 hod

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí analyzovať a posúdiť vhodnosť a náročnosť vybraných riešení pre podporu aplikácií a aplikačných systémov
bude schopný vykonávať správcovské činnosti a  prácu s webserverom Apache
vie konfigurácii http démona, odhaľovať poruchy a chyby z logov webservera
rozumie základom jazykov HTML, CSS, PHP, Javascript a technológií Java Standard Edition a Java Enterprise Edition
Rozsah vzdelávacieho programu:
60 hodín, všetky prezenčne
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia:
Kategória: učiteľ
Podkategória:	
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie , stredné odborné vzdelávanie
a úplné stredné odborné vzdelávanie 
Kariérový stupeň:
Samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 
Kariérová pozícia: nešpecifikovaná
Vyučovací predmet:
	Predmety zamerané na informatiku a informačné technológie
Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
	Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) zákona č.317/2009 z. z. možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec  v uvedenej kategórii a  podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania na vyučovanie odborných elektrotechnických alebo strojárskych predmetov v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. 
	Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške podľa odseku 1 potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ 
	Ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
účasť aspoň 80% na vzdelávacom programe
	prezentácia pred účastníkmi a lektorom 
Témy prezentácie: 
prezentácia aplikačného riešenia, vypracovaného postupu a ukážka konfigurácie a nastavenia siete
Garant a personálne zabezpečenie:
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov – Ing. Martin Džbor, PhD. MBA, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Tsystems Slovakia, s.r.o. Košice s pedagogickou praxou na zahraničnej VŠ - Open University Business School Milton Keynes vo Veľkej Británii, učiteľ vo forme duálneho vzdelávania v spolupráci SPŠE Košice a Tsystems, s.r.o.
Lektori vzdelávacieho programu:
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v centrách ďalšieho vzdelávania univerzít a vysokých škôl s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci IT firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
Finančné, materiálne zabezpečenie:
Všetky náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Materiálne, technické a informačné zabezpečenie:
Počítač a dataprojektor pre lektora.
Počítač pre každého účastníka vzdelávania s pripojením do siete Internet a nainštalovaným OS, s dostatočným hardvérovým vybavením.
Vzdelávanie sa bude realizovať v priestoroch organizácií, ktoré boli po personálnej, materiálnej a technickej stránke schválené garantom vzdelávania.

Návrh počtu kreditov:
14 kreditov
	12 kreditov za absolvovanie aktualizačného vzdelávania
	2 kredity za absolvovanie záverečnej prezentácie pred lektorom a účastníkmi vzdelávania 

