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12 kreditov, 10 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom SOŠ získanie praktickej skúsenosti s virtualizáciou IT prostriedkov, pochopenie motivácie a techník virtualizácie IT. Virtualizácia je predstavená ako využívanie nevyužitých kapacít počítača tak, aby bol vyťažený čo najviac a to najmä behom viacerých operačných systémov súčasne na jednom fyzickom hardvéri. Vedomosti osvojené v tomto predmete budú frekventantom slúžiť ako základ pre pochopenie virtualizácie vo svete sieťových komponentov – smerovačov a firewallov, virtuálnych diskových polí a hlavne operačných systémov. Frekventanti tiež budú mať možnosť otestovať si a prakticky použiť vybrané cloudové riešenia využívané v praxi. 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
aktualizovať poznatky v problematike využitia a rozšírenia hardvérových kapacít počítačov
	rozšíriť znalosti pre prácu s operačnými systémami
oboznámiť sa so špecifikami využívania smerovačov, firewalov a diskových polí
	rozšíriť možnosti využitia hardvéru pre potreby vyučovania, triedy a školy
	aktualizovať znalosti práce s cloudovými riešeniami
	posilniť kompetenciu konfigurovať a administrovať LAN i WAN siete
Návrh obsahu
Základy virtualizácie IT (pojmy – škálovateľnosť, nezávislosť na hardvéri, využitie, odlíšenie od cloudov, typy cloudov)
Virtualizácie v prostredí operačných systémov (pojmy – hypervízor, snapshot, image, virtual machine, prehľad virtualizačných platforiem, inštalácia a obnovenie virtuálneho stroja)
	Virtualizácie počítačových sietí (pojmy – virtuálne LAN siete, bezpečnostné prvky – firewally, sieťové prvky – prepínače, smerovače)
	Existujúce cloudové riešenia – ako na ne (prehľad voľných a platených riešení, porovnanie, analýza vhodnosti, základná práca – konfigurácia)
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí analyzovať a posúdiť vhodnosť a náročnosť vybraných riešení pre cloud computing a virtualizáciu. Ďalej získa zručnosti a znalosti pre pochopenie virtualizácie vo svete sieťových komponentov – smerovačov a firewallov, virtuálnych diskových polí a hlavne operačných systémov. Posilní si kompetenciu demonštrovať, vytvárať a používať virtuálne riešenia pre potreby vyučovacieho procesu a pre potreby žiakov, tried a školy. 

Návrh rozsahu
50 vyučovacích hodín (prednášky teoretickej časti, praktické ukážky a práce na vypracovaní a prezentovaného samostatného zadania)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia ukážok virtuálnych riešení a návrhu samostatného riešenia
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
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.
e-mail: Martin.dzbor@t-systems.sk	mobil: 0910 836 078
Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim IT zameraním, lektori s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
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