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S digitálnymi koordinátormi o digitálnej transformácií vzdelávania na školách  
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Šafárika v Košiciach
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03.06.2022

- Organizácie ministerstva - Foto: CVTI Facebook Zdieľať

Vzdelávanie, ktoré je inovatívne, vzdelávanie, ktoré učí poznatkom dôležitým pre súčasné a budúce potreby nielen žiakov, ale aj
samotných pedagógov. Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie svojimi aktivitami dokazuje, že vzdelávanie sa u nás
nezastavilo v jednom bode, ale ide s dobou. O trendoch, plánoch v digitálnej transformácii vzdelávania rokovali digitálni koordinátori
slovenských základných škôl na konferencii.

logo CVTI

Digitálna doba si vyžaduje aj novú pozíciu školského digitálneho koordinátora. V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie
pre 21. storočie bolo pre túto pozíciu vyškolených už 768 pedagógov v základných a stredných školách. Z nich 379 vykonáva túto pozíciu
na čiastočný alebo úplný úväzok s podporou národného projektu edIT, ďalších 139 cez dohody o pracovnej činnosti v rámci IT Akadémie.

Na konferencií v dňoch 26.5. – 28.5. 2022 vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo 120 školských digitálnych koordinátorov a riaditeľov zo
základných škôl celého Slovenska. „ Digitálnu transformáciu vzdelávania považujeme za jednu z hlavných priorít školskej politiky. Prijali
sme opatrenia na pokračovanie financovania činnosti školských digitálnych koordinátorov a postupne rozširovanie tejto pozície na
ďalších školách,“ uviedla Katarína Kalašová, generálna riaditeľka Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR, ktorá
konferenciu otvorila.

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu doterajších skúseností pri rozbehu digitálnej transformácie vzdelávania, na získanie
podnetov pre ďalšiu činnosť. „ Hlavnými témami konferencie boli Digitálne kompetencie z pohľadu DigComp a DigCompEDU,
Informatické myslenie, Práca s akčným plánom digitálnej transformácie, Od mentoringu ku koučingu,“ doplnila Veronika Hubeňáková,
koordinátorka vzdelávania koordinátorov. Počas konferencie sa účastníci venovali aj trendom v STEM vzdelávaní. Súčasťou programu
bola tiež posterová sekcia.

Z konferencie si účastníci odniesli množstvo inšpirácii pre svoju činnosť a pre spoluprácu v rámci sieťovania a oblastných Klubov
digitálnych koordinátorov. Účastníci sa zároveň vyslovili za pokračovanie vzdelávania a podpory ich činností aj v budúcom školskom
roku.

Rovnaká konferencia pre školských digitálnych koordinátorov stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií sa uskutoční v
dňoch 16.6. – 18.6.2022. Podrobnejšie informácie o konferencii sú uvedené na oficiálnej webovej stránke národného projektu IT
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci
s ďalšími partnerskými inštitúciami - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podrobné informácie sú dostupné na webovej
stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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V botanickej záhrade sa nachádza viac ako 100 druhov živých motýľov  
  4. 6. 2022, 10:29, Zdroj: kosicednes.sk , Autor: Viktória Tomková, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Dosah: 15 138 GRP: 0,34 OTS: 0,00 AVE: 791 Eur 

Košická botanická záhrada si pre návštevníkov pripravila zaujímavú akciu v podobe výstavy motýľov z exotických trópov. Pozorovať
môžete viac ako 100 druhov, ktoré v prírode len tak nenájdete. Botanickej záhrady UPJŠ sme sa okrem ceny vstupného, pýtali aj na
podmienky, ktoré musia v skleníkoch návštevníci dodržiavať.

Výstava sa koná od 18. 5. do 3. 7. denne v čase od 9:00 do 17:00. Vstupné pre dospelých je vo výške 4€ a študenti, dôchodcovia či ZŤP
majú vstupné vo výške 3€. Pre deti do 6 rokov platí vstupné zdarma.

Medzi dôležité podmienky návštevy patrí najmä nechytanie a nevyrušovanie motýľov a to pri akejkoľvek činnosti. Napriek tomu sa môže
stať, že si na vás motýľ sadne sám. Vtedy môžete spredu podsunúť prst a nechať ho, aby naň prešiel.

„V priebehu výstavy by sa v tropickom skleníku malo vystriedať okolo 100 druhov motýľov prevažne z Južnej Ameriky a Juhovýchodnej
Ázie, čiastočne z Afriky a iných oblastí. Je tam napr. najväčší motýľ Attacus atlas, ktorý v určenom mieste nakládol aj vajíčka a vyliahli sa
už aj prvé húsenice. Pozorný návštevník si môže všimnúť aj ďalších minimálne 5 druhov motýľov, ktorých húsenice požierajú listy, na to
určených rastlín, v skleníku. Počas slnečných dní sú na kvetoch veľmi aktívne napr. pestrofarebné motýle rodu Heliconius, ktoré sa
vďaka doplnkovej potrave (nektár, peľ) môžu dožiť aj niekoľko mesiacov. Na nich je zaujímavý aj jav zvaný mimikry, čo sa v tomto
prípade prejavuje nápadnou zhodou sfarbenia motýľov rôznych druhov pochádzajúcich z rovnakej oblasti pôvodu. A naopak, jedince toho
istého druhu z rôznych oblastí sa od seba môžu sfarbením veľmi líšiť,“ opísala pre KOŠICE: DNES, RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.,
zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Viac: Vážna nehoda na trati! Došlo k zrážke dvoch vlakov

Na to, aby sa takáto akcia v botanickej mohla konať, je potrebné splniť niekoľko podmienok, medzi ktoré patrí teplota vlhkosť či svetlo.
Výstava sa preto koná v skleníku s tropickými rastlinami, kde je vhodné prostredie pre motýle. „Okrem toho by tam nemali byť rezíduá
toxických prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov), na ktoré sú motýle veľmi citlivé. Aj preto sa v tomto skleníku dlhodobo proti škodcom
využíva biologická ochrana. Tá pre motýle nepredstavuje problém, až na pár pavúkov, do sietí ktorých sa niekedy motýle zachytia,“
dopĺňa na záver zástupkyňa riaditeľa.

botanická záhrada UPJŠ

(VT)

Autor: Viktória Tomková
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Motýle sveta  
  4. 6. 2022, 20:04, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 256 500 GRP: 5,70 OTS: 0,06 AVE: 31394 Eur 

Jaroslav ZÁPALA, moderátor:

Caligo, Morpho či Siproeta. Tak to ni je kurz cudzieho jazyka ani logopedický trénink, sú to názvy exotických motýľov. Tisíce z nich po
dvoch rokoch zaplavili botanickú záhradu v Košiciach. Tie najväčšie majú až 30 cm.

Jozef DEMETER, redaktor:

Malé, veľké, pestré i menej nápadné. Motýle z celého sveta sa stretli na jedinom mieste.

Robert GREGOREK, botanik, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach:

Z viacerých kontinentov, ktoré by sa reálne nevedeli nájsť medzi sebou.

Martin SUVÁK, odborník na motýle, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach:

V porovnaní s inými ročníkmi je to, povedal by som až výnimočné.

návštevníci:

Takéto farby som ešte naživo nevidela, fakt sú nádherné.

návštevníci:

Krása.

návštevníci:

Niečo unikátne.

Jozef DEMETER, redaktor:

Toto je Ataccus atlas, rekordér vo svete motýlych krídel. Žiaľ, patrí aj medzi rekordérov, čo sa dlžky života týka, žije iba tri dni.

Robert GREGOREK, botanik, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach:

Vôbec nemá vyvinutý tráviaci trakt, takže jeho jedinou úlohou je vyliahnuť sa, spáriť, naklásť vajička a zabezpečiť pokračovanie rodu.

Jozef DEMETER, redaktor:

Niektoré motýle lietajú rýchlejšie ako cvála kôň, iné sa zas jemne vznášajú vo vzduchu. Motýle svet vidia trochu inak ako my.

Robert GREGOREK, botanik, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach:

Vnímajú iné frekvencie ako ľudia. Môžu vnímať napríklad to infračervené alebo ultrafialové spektrum. Táto oblasť ešte nie je dostatočne
preskúmaná.

návštevníci:

Je to nádherné.

návštevníci:

My sme to už dlho plánovali, vlastne od zimy, že sa prídeme pozrieť.

návštevníci:

My sme dokonca tu už druhýkrát.

Jozef DEMETER, redaktor:

Vedci si pôvodne mysleli, že motýle sú hluché, no nedávno zistili, že tomu tak nie je. Niektoré dokonca počujú vďaka svojim krídlam.
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Martin SUVÁK, odborník na motýle, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach:

Tie vibrácie vníma aj tá kukla, nie je zatiaľ známe, že aký rozsah tých frekvencií sú schopné tie jednotlivé motýle vnímať, ako to
interpretujú.

Jozef DEMETER, redaktor:

Podobne ako iné druhy hmyzu sú aj motýle na pokraji vyhynutia.

Robert GREGOREK, botanik, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach:

Sú to veľmi citlivé vnímavé tvory na ekosystém, na klimatické zmeny, na zmenu vo vegetačnom krytie tejto planéty, pokiaľ nedôjde ku
globálnemu zastaveniu zmien na planéte, tak aj práve títo drobní a nezastupiteľní predstavitelia fauny majú vážny problém s prežitím.

Jozef DEMETER, redaktor:

Z Košíc Jozef Demeter televízia Markíza.

Mária CHRENEKOVÁ PIETROVÁ, moderátorka:

Prvá júnová sobota priniesla spočiatku oblačné až zamračené počasie, aj potrebné zrážky.

Jaroslav ZÁPALA, moderátor:

Ako bude zajtra a v budúcom týždni, tak to sa dozviete v aktuálnej predpovedi.

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 11

MARKETER!S NEWS: APRSR teší úspech na SABRE Awards + ďalšie novinky z agentúr  
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Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 925 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 139 Eur 

Naše agentúry neuveriteľne bodovali na súťaži SABRE Awards EMEA 2022 , za čo APRSR − Asociácia public relations Slovenskej
republiky gratuluje oceneným členom: Seesame, SKPR STRATEGIES, Neopublic SK a PA Matters.

Ak vás zaujímajú nové kampane, či ďalší noví klienti vašich konkurentov, pozrite si výber najdôležitejších noviniek z agentúr
zverejnených na sociálnych sieťach:

IAB Slovakia : Júnový IAB budíček bude 8.6.2022 offline od 8:45 v Kulturame (Bistre Soupa), kde sa dozviete ja to, aké riešenie pre
reklamu bez cookies má český trh

Neopublic SK : kampaň #Cigatetovnik pre Slovenské združenie pre značkové výrobky získala certifikát excelentnosti za využitie výskumu
a shortlist v kategórii najlepšia kampaň v regióne strednej a východnej Európy na SABRE Awards 2022

MullenLowe GGK : Pierre Baguette Original absolvoval v máji fotenie s Petrou Vlhovou do nových vizuálov

2create : Staropramen v rámci medzinárodného konceptu Beer Snacks zapojil kuchára Michala Konráda, ktorý učí v novom videu pivárov
pripravovať Tacos s trhaným hovädzím, guacamole, paradajkovou salsou a jalapeňom s papričkami v pivnom octe

Istropolitana Ogilvy : SME začalo prinášať aktuálne spravodajstvo po minútach, čo je zrejmé aj z nového spotu

Kreatívna Dvojica : Zuzana Čaputová chce prostredníctvom ocenenia Prezidentská zelená pečať motivovať verejné inštitúcie, aby svoje
budovy a ich prevádzku nasmerovali k uhlíkovej neutralite

Neopublic SK : Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) oslavuje v tomto roku 20. výročie založenia, čo je príležitosť na zmenu
vizuálnej identity

BOOSTAGENCY : „Profesia days“ na ktorých sa zaujímavým stánkom prezentovalo Tesco, sú za nami

PS:Sunrise : Nový klient agentúry, Bricklandia.sk, predstavuje rozprávkový legosvet

PS:Events : 19. ročník konferencie Softecon 2022 bol podriadený myšlienke: Digitalizácia ako nástroj automatizácie

CREATIVE PRO : Slovak Global Network v spolupráci s CREATIVE PRO a ďalšími partnermi chystajú Summit SGN: Vízia Slovenska
2030 v novej budove SND

Madness advertising company : Palety zakryté peknou látkou s potlačou sa môžu premeniť na zaujímavú inštaláciu ako v prípade klienta
Baustoff + Metall

QEX : Machové steny sú trendy a pre HBPO Slovakia boli doplnené aj akrylátovým logom

Dynamic Relations 2000 : KnihoTaxi od Knihobot.sk už od 3.6. jazdí v Bratislave

Kreatívna Dvojica : Obmedzenia a skrývanie tváre vyplývajúce z nedokonalého chrupu sa už rušia vďaka Klostermann Zubná Klinika a
novej kampani

Respect APP : TikTok Kauflandu stále rastie a aktuálne dosiahol už 40-tisíc sledovateľov a zaradil sa do TOP 3 firemných TikTokových
účtov na Slovensku

AMI Communications Slovakia : Rozprávka Zakliata jaskyňa od Garfield Film mala premiéru ako inak, než na MDD

Elite / Monday Lovers : Nový klient spoločnosť Mondelēz zariadila agentúre na MDD sladký deň

Seesame : Depression Scorecard report z 10 krajín regiónu strednej a východnej Európy odovzdali zástupcovia 20 pacientských
organizácií politickým lídrom na GLOBSEC Security Forum memorandum, ktorým chcú upozorniť, že depresia je vážne ochorenie a
zaslúži si pozornosť

PS:Digital : Na TikToku videlo zábavné videá viac ako 1,5 milióna ľudí, v ktorých sa v rámci selfproma jednoduchá papierová verzia hry
Meno, mesto, zviera, vec premenila na zábavné AR filtre

SKPR STRATEGIES : Po dvoch rokoch čakania konečne event pre Lenovo Slovakia
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CORE4 Advertising : Značka Horalky, nový klient agentúry, potrebuje letnú kampaň a nejaké vecičky k tomu

Promiseo : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala kreatívne fotenie

Grape PR : Prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jaromila Fajnorová a pacientka Barbora Strašíková na tlačovej
konferencii vyvracali mýty o chorobe pri príležitosti Svetového dňa sclerosis multiplex

SKPR STRATEGIES : Ďalší ročník legendárneho Avon Pochodu za zdravé prsia je spustený

Made by Vaculik : Zlatý bažant má nový spot na 0,0% Extra Horké so zaľúbenou dvojicou

PACKY ADVERTISING : Zábava, láska, úsmev a rock'n'roll to je nielen časopis pre pánov tretieho tisícročia Gold Man, ale aj odvážny
event

Grayling Slovakia : Huntsworth, ktorej súčasťou je aj agentúra Grayling Slovakia, mení názov svojej komunikačnej divízie na Accordience

Triad Advertising : 30. máj 2022 je Svetovým dňom sklerózy multiplex a Dobrý Anjel v novom spote vyzval k pomoci verejnosť

PACKY ADVERTISING : Event The Race Night v Rožňave bol nabitý aj hviezdami ako Attila "Pumukli" Végh či Gábor Boráros

Foto: provokemedia.com.
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Máte šancu vychutnať si jedinečné motýlie divadlo  
  6. 6. 2022, Zdroj: Plus jeden deň, Strana: 13, Vydavateľ: News and Media Holding a.s., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 277 000 GRP: 6,16 OTS: 0,06 AVE: 308 Eur 

KOŠICE

Motýle exotických trópov si môžete pozrieť v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Vrátili sa sem po dvojročnej pandemickej pauze.

V skleníku Viktória uvidíte rôzne druhy motýľov, ktoré sa u nás vo voľnej prírode nevyskytujú. Výstava potrvá do 3. júla. Otvorená je od 9.
do 17. hodiny. Posledný vstup do skleníka so živými motýľmi je o 16.30 hodiny.

Autor: tasr
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