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Odborné semináre predstavujú novú modernú formu vzdelávania žiakov v oblasti matematiky 

a informatiky. V rámci projektu Talent v akcii ich organizuje IUVENTA z finančných prostriedkov Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja (APVV).  

    
Komu jeKomu jeKomu jeKomu je seminár seminár seminár seminár určený určený určený určený????    

 

Seminár je určený pre žiakov 7., 8. a 9., ročníkov základných škôl a príslušných ročníkov gymnázií. Za každú 

školu sa môže seminára zúčastniť jedna skupina maximálne 6 žiakov so svojím učiteľom, 3 žiaci za matematiku 

a 3 za informatiku. Nakoľko semináre sú určené na získavanie nových talentov, podmienkou je, aby žiaci neboli 

v minulosti účastníkmi krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád v matematike a informatike. 

 

Čo zaujímavéČo zaujímavéČo zaujímavéČo zaujímavé čaká čaká čaká čaká na účastníkov na účastníkov na účastníkov na účastníkov odborného seminára odborného seminára odborného seminára odborného seminára????    
 

Cieľom odborných seminárov je podpora talentovanej mládeže, prehĺbenie záujmu o matematiku a 

informatiku. Na seminároch v štyroch mestách sa účastníci dozvedia aktuálne informácie o podujatiach 

projektu Talent v akcii a o olympiádach, ktoré zabezpečuje IUVENTA. V druhej časti seminára žiaci budú riešiť 

úlohy, tí ktorí sa prihlásia na matematiku z matematiky, tí ktorí na informatiku budú riešiť úlohy z informatiky. 

Tí najlepší zo všetkých štyroch seminárov postúpia na Letný odborný camp z matematiky a Letný odborný camp 

z informatiky. Letné camp-y budú prebiehať v spoločnom termíne, samostatne s odbornými lektormi z 

matematiky a informatiky a uskutočnia sa v termíne 25. – 31. 7. 2010 v Belušských Slatinách. Účastníci 

absolvujú počas týždňa odborné prednášky s lektormi, budú riešiť zaujímavé úlohy, ako aj náročnejšie 

matematické úlohy. Na informatickom camp-e bude kladený doraz na prácu s počítačom a programovanie. 

 

Ako Ako Ako Ako sa sa sa sa môžete na seminármôžete na seminármôžete na seminármôžete na seminár    prihlásiť?prihlásiť?prihlásiť?prihlásiť?    
 

Skupinu žiakov príslušnej školy prihlasuje na seminár učiteľ, ktorý bude žiakom zároveň zabezpečovať 

pedagogický sprievod a dozor. Prihlášku zašlite na mailovú adresu tomas.lucenic@iuventa.sk a uveďte: názov a 

úplnú adresu školy, meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu učiteľa (číslo nebude poskytnuté tretím 

osobám),  menný zoznam žiakov, miesto konania, kde sa seminára zúčastnite (BA, KE, NR, ZA), odbornosť na 

ktorú sa žiaci prihlasujú a z ktorej budú na seminári písať test (matematika alebo informatika). Prihlášky je 

potrebné poslať najneskôr do 1. 5. 2010. Účasť na seminároch, ako aj na camp-och je bezplatná. Dopravu si 

účastníci hradia sami. Organizátor zabezpečí na podujatí občerstvenie. Na seminár je potrebné priniesť si 

rysovacie pomôcky a kalkulačku. Podrobné informácie o miestach konania a programe sa dozviete aj na 

webovej stránke projektu talentvakcii.iuventa.sk v časti Talent v akcii 2010, Odborné semináre „Talent v akcii – 

matematika a informatika“. 

    

Tešíme sTešíme sTešíme sTešíme sa na vašu účasť!a na vašu účasť!a na vašu účasť!a na vašu účasť!    
talentvakcii.iuventatalentvakcii.iuventatalentvakcii.iuventatalentvakcii.iuventa.sk.sk.sk.sk    

 
 

 
 


