
Učme deti IT nielen konzumovať 

 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Že to už dávno viete? A viete aj to, že znalosťou 
cudzích jazykov sa to v dnešnej dobe zďaleka nekončí? Čo Vaši noví „kamaráti“? Rozumiete 

si navzájom? Viete, čo „v preklade“ znamená taký obyčajný klik na obrazovke Vášho 
počítača, tabletu, či mobilu? Ako to celé funguje? Prečo už našim deťom nebude stačiť to, čo 
kedysi stačilo nám? Vedieť napísať, upraviť či vytlačiť na počítači nejaký dokument. 

Vyhľadať informáciu na internete a mailom ju poslať tým, čo na ňu netrpezlivo čakajú. 

Pochváliť sa fotkami i vtipnými videami domácich miláčikov v mobile, či tablete. Prečo je 
dôležité, aby naše deti informačné technológie (IT) nielen konzumovali, ale im aj 

rozumeli? No predsa preto, aby vedeli využiť všetky príležitosti, ktoré im tieto nové 

technológie ponúkajú. Aby vedeli nové technológie sami vytvárať, či prispôsobovať svojim 
potrebám. Aby vedeli počítače, tablety, či mobily „donútiť“ pracovať pre nich a nie proti nim.   

 

„Keď dáš dieťaťu počítač, „nakŕmiš“ ho na deň, ak ho naučíš počítaču „rozumieť“, dáš 
mu potravu na celý život.“ 

Na tento trend sme sa rozhodli zareagovať na našej základnej škole aj my. Už v najbližšom 
školskom roku plánujeme otvoriť tzv. IT prípravku pre budúcich piatakov. Ide o nový 

školský vzdelávací program pre žiakov piateho ročníka so zameraním na IT. Jeho cieľom 
bude jednak účelné prepojenie informačno-komunikačných technológií s tradičnými 
prostriedkami výučby v jednotlivých predmetoch, ako obohatenie predmetu Informatika 

o základy programovania. Popri práci s počítačom, či tabletom si žiaci budú, primerane 

svojmu veku, osvojovať základy programovania. Naším cieľom nie je z každého žiaka 
urobiť programátora. Naším cieľom je motivovať žiaka, aby myslel. Myslel o myslení. 

Programovanie totiž žiakom umožní pochopiť, ako riešia problémy počítače. Ponúkne možný 
návod na riešenie problémov, ktorým môžu čeliť či už ako budúci lekári, právnici, ekonómia, 
či „ajťáci“. Zároveň ich vedie ku tvorivému, logickému i kritickému mysleniu.  

Odborným garantom tejto časti výučby bude spoločnosť GlobalLogic Slovakia s.r.o., 
ktorá je už v súčasnosti garantom výučby nášho pomaturitného štúdia v oblasti softwarových 

vývojárov známeho ako IT Akadémia SOVY. Žiaci IT prípravky budú mať k dispozícii aj 

špeciálne laboratórium pre vývojárov na úrovni základnej školy, kde bude okrem výučby 
informatiky prebiehať aj výučba anglického jazyka. 

Po ukončení piateho ročníka a úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov budú môcť 
žiaci pokračovať v štúdiu programovania a informatiky na našom osemročnom 
gymnáziu. A následne zúročiť získané vedomosti pri štúdiu na vysokých školách alebo na 
pomaturitnom štúdiu na našej IT Akadémii softvérové vývoja.  

Kontaky: www.dneperska.sk, 0905654490,  : facebook.com/dneperska. 
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