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DIDINFO je najvýznamnejšia slovenská konferencia o vyučovaní informatiky na základných 
a stredných školách. Poskytuje príležitosť pre výskumníkov, didaktikov a učiteľov z praxe, aby sa 
pravidelne stretávali a vymieňali si skúsenosti z teórie a praxe vyučovania informatiky 
a informatickej výchovy na základných a stredných školách. Zaoberá sa tiež univerzitným 
a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky a informatickej výchovy a celým radom 
aspektov, ktoré súvisia s rozvojom informatického vzdelávania.  

Na konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch predmetov informatika 
a informatická výchova, ich obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, 
o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických 
prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie. Konferencia sa bude venovať aj 
súťažiam, projektom a podporným aktivitám, sociálnym, kultúrnym, rodovým a etickým otázkam, 
ktoré súvisia s informatickým vzdelávaním na základnej a strednej škole, novým formám interakcií 
informatiky s inými predmetmi,formovaniu a príprave vzdelávania budúcich učiteľov a ďalším 
súvisiacim problémom. 

Hlavné témy konferencie:  
 Informatika a informatická výchova na základných astrednýchškolách, 
 Programovanie v informatickom vzdelávaní, 
 Prínos informatiky k rozvoju zručností pre 21. storočie, 
 Pedagogický výskum: metódy, výsledky a perspektívy, 

 
Okrem pozvaných prednášok domácich aj zahraničných odborníkov budú pre účastníkov pripravené 
workshopy,  posterové prezentácie a panelová diskusia. Radi by sme privítali príspevky všetkých 
učiteľov informatiky, informatickej výchovy a odborných informatických predmetov prezentujúce 
inovatívne prístupy vo výučbe.  
 

Formy príspevkov, zborníky a sprievodné aktivity 

Konferencia prijíma nasledujúce formy príspevkov: 
 vedecko-výskumné príspevky, 
 príspevky učiteľov z praxe, 
 postery o konkrétnych projektoch a aktivitách. 

 
Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický. 

Dôležité termíny:  

Úplný text príspevku, prihlásený v konferenčnom systéme: 17. február 2014 
Oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku: 3. marec 2014 
Finálna verzia prijatých príspevkov do zborníka: 10. marec 2014 
Registrácia a  platba (zvýhodnený konferenčný poplatok): 10. marec 2014 
Konanie konferencie: 2. – 4. apríl 2014 
 
Príspevky, ktoré nebudú dodané v stanovenom termíne, nebudú v recenzovanom zborníku 
uverejnené. Vyžaduje sa prezentovanie  príspevku na konferencii aspoň jedným autorom. 

Konferen čné poplatky:      

Zvýhodnený konferenčný poplatok do 10. marca 2014  90€ 
Konferenčný poplatok po 10. marci 2014   120€ 
Poplatok zahŕňa elektronický zborník príspevkov, obedy (3x),  
občerstvenie (4x), slávnostný večer, náklady na administratívu 
Poplatok nezahŕňa ubytovanie, raňajky, večeru 1. večer 
 
Ubytovanie v 2. lôžkovej izbe    12€  (osoba/noc)  
Ubytovanie v 2. lôžkovej izbe(samostatne)   18€  (osoba/noc)  
   

Katedra informatiky FPV UMB, Banská Bystrica 
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko B. Bystrica 
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DIDINFO 2014 – prvá pozvánka 
20. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky  


