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Názov vzdelávacieho
programu
Databázové systémy
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Kombinovaná, 65 hodín, z toho 56 hodín prezenčná a 9 hodín dištančná forma
Názov kategórie
Učiteľ
Názov podkategórie
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
---------
Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na informatiku, informačné technológie
Navrhovaný počet
kreditov
15 kreditov, 13 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom SOŠ získanie praktickej skúsenosti s vyhotovením, použitím a prepojením databáz vo vyučovacom procese, umožní zlepšiť výber údajov vhodných na databázové spracovanie formou skupinovej práce žiakov za koordinácie a metodického vedenia učiteľa.
Cieľom je posilnenie kompetencie pre metodickú činnosť, ktorá zahŕňa odporúčania pre správnu analýzu údajov, zohľadnenie požiadaviek na vzájomné prepojenie databáz a prepojenie s informačnými a komunikačnými systémami, ako aj  kontrolu funkčnosti a výstupov z databáz. Výsledkom je získanie konkrétnych výstupov práce študentov a pedagogických zamestnancov využiteľných pre potreby odborného predmetu, triedy či školy.
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky v problematike hromadného spracovania údajov
	rozšíriť znalosti najnovších metód tvorby databáz
oboznámiť sa s aktuálnymi spôsobmi prepájania databáz, importu a exportu údajov
	získať kompetenciu na výber vhodných príkladov a údajov na databázové spracovanie na účely vyučovania
	rozšíriť možnosti na využitie tvorby a prepojenia databáz pre potreby vyučovania, triedy a školy
	získať znalosť a zručnosť na demonštráciu a ukážku tvorby databázy
Návrh obsahu
Nové trendy v problematike databáz, datawarehouse, datamining
Vybrané príklady a problematika relačných vzťahov
Analýza údajov a návrh databázy
Praktické ukážky SQL dotazov, výrazov a operátorov
Praktické cvičenie na tvorbu databázy, ladenia, testovanie výkonnosti
Prepojenie databáz a export dát do iných informačných systémov
	Konzultácia spracovaných databáz s lektorom
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí analyzovať a posúdiť vhodnosť a náročnosť údajov na databázové spracovanie pre študentov v rámci pridelených vyučovacích hodín

	zvládne proces návrhu, vytvorenia, testovania a úpravy databázy
dokáže prepojiť vytvorenú databázu s inými informačnými systémami, prednostne používaným na škole
vie zabezpečiť prenos údajov a export dát
osvojí si špecifiká a pravidlá úspešnej tvorby funkčných databáz a dokáže identifikovať a opraviť chyby a nedostatky
Návrh rozsahu
65 vyučovacích hodín (56 hod. prednášky teoretickej časti, praktické ukážky a práce na príkladoch individuálne i v skupinách, 9 hodín dištančne - návrh, zhotovenie, odladenie konkrétnej databázy a spracovanie prezentácie)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a ukážka vytvorenia a práce s databázou
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Ing. Soňa Krempaská, zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a učiteľka odborných predmetov s druhou atestáciou na SPŠE v Košiciach
.e-mail: krempaska@spseke.sk		mobil: 0905 653 969
Lektori
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 firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
Dátum a miesto podania žiadosti
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