	Žiadosť o akreditáciu
	Aktualizačné vzdelávanie
Názov a adresa
žiadateľa
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
www.siov.sk
Meno štatutárneho
orgánu
Ing. Ivan Stankovský, CSc.
Riaditeľ
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Autor vzdelávacieho
programu
Mgr. Jozef Ploščica, učiteľ matematiky, fyziky a informatiky na SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach s dlhoročnou praxou
email: ploscica@spseke.sk	mobil: 0907 157 209
IČO
17 314 852
Názov vzdelávacieho
programu
Základy operačného systému Linux pre odbornú výuku
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Prezenčná s praktickými cvičeniami a vypracovaním prezentácie samostatného zadania
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 a informačné technológie
Navrhovaný počet
kreditov
15 kreditov, 13 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
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Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom SOŠ získanie praktickej skúsenosti s operačným systémom, ktorý je bežne využívaný v komerčnej aj verejnej sfére (najmä školstve). Cieľom programu je získať a precvičiť si zručnosti pre typické prevádzkové stavy. Dôraz sa kladie na vedomosti o súborových systémoch a štruktúre operačného systému (OS), popis jeho jednotlivých častí, programov a služieb, typov používateľov, distribúciách, verziách a nástrojov pre administráciu OS. Účastníci tiež nadobudnú praktické zručnosti pre prípravu hardvéru na inštaláciu konkrétneho OS, jeho samotnú inštaláciu, základné nastavenia, prácu v grafickom ale hlavne textovom rozhraní, tvorbu jednoduchých skriptov  a prácu s operačným systémom v sieti
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 operačných systémov
	rozšíriť znalosti pre prácu s operačným systémom Linux a posilniť zručnosť nastavovania a programovania služieb OS
oboznámiť sa so špecifikami inštalácie OS
	rozšíriť možnosti na využitie nekomerčného OS pre potreby vyučovania, triedy a školy
	aktualizovať znalosti práce v grafickom a textovom rozhraní
	posilniť kompetenciu konfigurovať a administrovať LAN i WAN siete
Návrh obsahu
Úvod do OS Linux a základné princípy (história Unixu/Linuxu, distribúcie Linuxu, grafické prostredia, textový a grafický režim používania)
	Základy práce s OS Linux (Filesystem Hierarchy Standard, nástroje pre prácu so súbormi a adresármi, nástroje na prezeranie a úpravu textových súborov, použitie symbolických a pevných liniek, komprimovanie a archivácia)
	Manažment používateľov a skupín. Bezpečnosť a riadenie prístupových práv v OS Linux (vytváranie používateľov a skupín, vlastníctvo a prístupové práva, používateľská maska)
	Správa softvéru a hardvéru (inštalácia softvérových balíkov, zisťovanie informácií o hardvéri počítača, práca s pevným diskom, lokálne dátové úložiská a ich pripájanie)
	Správa procesov a systémových prostriedkov (nástroje na monitorovanie systémových prostriedkov a procesov, zasielanie signálov procesom, presun procesu do pozadia, popredia, zmena priority procesu)
	Inštalácia OS Linux (Inštalácia OS Linux, poinštalačné nastavenia)
	Sieťové prostredie OS Linux (nastavenia sieťového adaptéra, nástroje na diagnostiku siete, vzdialená správa OS Linux, sieťové súborové systémy – Samba, NFS)
	Základy jazyka Shell (používateľské a systémové premenné, štartovacie súbory bashu, práca s príkazmi, úvod do skriptovania v bashi)
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí analyzovať a posúdiť vhodnosť a náročnosť súborových systémov pre použitie študentami v rámci pridelených vyučovacích hodín
	zvládne proces návrhu, vytvorenia, testovania a úpravy OS v kontexte špecifických používateľov
dokáže prepojiť vytvorený OS pomocou počítačovej siete s inými systémami používaným na škole a zabezpečiť prenos údajov a zdieľanie dát
dokáže spravovať vytvorený OS na diaľku prostredníctvom počítačovej siete
osvojí si základné procesné pravidlá úspešného riadenia OS, vrátane schopnosti identifikovať a opraviť poruchové stavy
Návrh rozsahu
65 vyučovacích hodín (prednášky teoretickej časti, praktických ukážok a príkladov vo viacčlenných skupinách a 9 hodín na vypracovanie a prezentáciu samostatného zadania)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a praktická ukážka konfigurácie OS podľa zadania
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania
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Ing. Miroslav Michalko, PhD., Katedra počítačov a informatiky, TU Košice
e-mail: miroslav.michalko@cnl.sk	mobil: 0905645420
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 IT firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou
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