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Prezenčná,60 vyučovacích hodín, (prednášky teoretickej časti, cvičenia s praktickými ukážkami a práce v laboratóriu, vypracovanie 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
14 kreditov, 12 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
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 
Návrh obsahu
Úvod do middleware (definícia, pojmy, typy, charakteristiky)
OS Linux z pohľadu middleware (práca s procesmi, su/sudo, použitie jazyka XML, konfigurácia)
Prehľad webového servera Apache (pojmy – HTTP, HTML, CSS, PHP, JavaScript, použitie, konfigurácia)
Úvod do Javy a JEE (pojmy – JDK, JVM, J2EE,  konfigurácia, princíp práce)
Prehľad aplikačného servera Apache Tomcat (pojmy – servlet, kontajner, JMX, AJP, práca s logmi, konfigurácia, práca s vláknami, konektivita do databáz)
	Prehľad J2EE aplikačného servera (klientska vs. webová vs. biznis informačná vrstva, komerčné nástroje – Oracle WebLogic, RedHat JBoss, IBM WebSphere a pod., základy správy, vlastnosti)
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
Návrh rozsahu
60 vyučovacích hodín, (prednášky teoretickej časti, cvičenia s praktickými ukážkami a práce v laboratóriu, vypracovanie prezentácie samostatného zadania)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného postupu a ukážka konfigurácie a nastavenia siete
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Ing. Martin Džbor, PhD. MBA
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 IT  firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
Dátum a miesto podania žiadosti
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