Kontinuálne
NOVINKA!

vzdelávanie

pre

majstrov

OV

Aktualizačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie

Pedagogická fakulta UK v Bratislave ponúka pre majstrov
OV vzdelávací program aktualizačného vzdelávania:
Inkluzívne vzdelávanie a praktická príprava žiakov (učňov) so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami
v rozsahu 25 hodín výučby (3 dni) s počtom 7 kreditov
s odborným obsahom v predmetovej skladbe :
 teoretické východiská inkluzívneho vzdelávania žiakov ( učňov) so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami 4h
 základy špeciálnej pedagogiky pre majstrov OV 8 h
 teória edukácie žiakov ( učňov) so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 4h
 špecifiká metodických postupov v praktickej príprave žiakov (učňov) so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami 8h
Účastníci ukončia vzdelávanie záverečnou prezentáciou na tému Špecifiká inkluzívneho vzdelávania a
praktickej prípravy učňov v rozsahu 1h.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania účastníci obdržia osvedčenie o ukončení akreditovaného
vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania - aktualizačného vzdelávania vydané podľa § 35
ods. 4,6 a 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za tieto štúdiá je možné získať kredity

Dokladom o absolvovaní aktualizačného
vzdelávania je osvedčenie

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky
psychológie a príbuzných odborov
Inovačné vzdelávanie (IV)

NOVINKA!

IV Inovatívne metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a
sociálneho rozvoja v sekundárnom vzdelávaní

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až
po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.
Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii,
ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania na vyučovanie predmetu PSYCHOLÓGIA, OBČIANSKA
NÁUKA, ETICKÁ VÝCHOVA, SPOLOČENSKO-VEDNÝ SEMINÁR alebo SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ
TRÉNING v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky uchádzača
adresovanej odd. celoživotného vzdelávania PdF UK
Absolventi a absolventky vzdelávacieho programu „Inovatívne metódy vyučovania psychológie a
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja v sekundárnom vzdelávaní“ zdokonalia a rozšíria svoje
profesijné kompetencie v oblasti inovácií výučby aprobačného predmetu psychológia a príbuzných
predmetov, poznajú inovatívne didaktické prístupy k výučbe učiva psychológie vrátane konceptu
psychologickej gramotnosti, vedia analyzovať, plánovať, aplikovať a zhodnotiť jednotlivé inovatívne
metódy a tvoriť materiály k výučbe psychologických tém

Rozsah: 60 hodín
Počet kreditov: 15 kreditov

IV Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až
poabsolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.
Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii,
ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania (preukazuje sa dokladom o dosiahnutom vzdelaní
a potvrdením zamestnávateľa) na vyučovanie predmetu PSYCHOLÓGIA, OBČIANSKA NÁUKA, ETICKÁ
VÝCHOVA, SPOLOČENSKO-VEDNÝ SEMINÁR alebo SOCIÁLNO PSYCHOLOGICKÝ TRÉNING v súlade
s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky uchádzača adresovanej odd.
celoživotnéhovzdelávania PdF UK.
Absolventi a absolventky vzdelávacieho programu „Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v
prostredí školy“ zdokonalia a rozšíria svoje profesijné kompetencie v oblasti inovácií výučby aprobačného
predmetu psychológia a príbuzných predmetov, vedia navrhnúť program sociálno-psychologického
tréningu pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím inovatívnych metód zážitkového učenia a vlastných
didaktických materiálov a cvičení, poznajú a vedia aplikovať poznatky o dynamike skupín, dokážu zvoliť
vhodné metódy a techniky evaluácie v súlade s aktuálnymi trendmi v zážitkovej pedagogike a rozvoji
kľúčových kompetencií a dokážu predvídať a riešiť niektoré náročné situácie, ktoré môžu v procese
tréningu nastať

Rozsah: 80 hodín
Počet kreditov: 19 kreditov

Termín podania prihlášok
do 30. apríla príslušného akademického roka
Prihlášky posielajte na adresu:
Referát pre celoživotné vzdelávanie
PdF UK Bratislava
Račianska 59, 813 34 Bratislava

Informácie o ponuke a podmienkach štúdia:

p.VLČKOVÁ tel: 02/44442928, e-mail: vlckova@fedu.uniba.sk
p.ĎURČOVÁ tel: 02/49287120, e-mail: durcova@fedu.uniba.sk
P.BELAYOVÁ tel: 02/44442928, e-mail: belayova@fedu.uniba.sk
Za tieto štúdiá je možné získať kredity

Dokladom o absolvovaní inovačného vzdelávania
je osvedčenie

Vzdelávací program: MEDIÁTOR
Vzdelávací program je určený pre absolventov VŠ vzdelania II.
stupňa so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon
činnosti mediátora.
Rozsah: 200 hod.

Info:P.BELAYOVÁ tel: 02/44442928,
e-mail: belayova@fedu.uniba.sk

