Kontinuálne vzdelávanie
PONUKA ÚČASTI NA VZDELÁVANÍ V RÁMCI KONTINUÁLNEHO
VZDELÁVANIA (prezenčné vzdelávanie)

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ
•

ponúkame kvalitné služby za najlepšiu cenu,

•

realizácia priamo u Vás v škole = šetríme Váš čas a peniaze za cestovné výdavky pre učiteľov,

•

kladné referencie na školách na celom území SR,

•

neobmedzený prístup k študijným a metodickým materiálom aj po ukončení kontinuálneho
vzdelávania,

•

najlepší e-learning na slovenskom trhu : MY e-ducation je nominovaný na celosvetové ocenenie
(Slovenský vzdelávací systém MY e-ducation je nominovaný na celosvetové ocenenie World Summit Award 2013 medzi
najinovatívnejšie vzdelávacie systémy na svete.)

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH PROGRAMOV KV

Druh
vzdelávania

8.

Edukačné stratégie rozvíjania detí predškolského veku so
špeciálnymi edukačnými potrebami

15

1134/2013-KV

aktualizačné

x

10.

Aplikácia prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M.
Montessori v predprimárnej edukácii

15

1135/2013-KV

aktualizačné

x

11.

Plánovanie výchovno-vzdelávacích činností v materských
školách

15

1133/2013-KV

aktualizačné

x

12.

Stratégie rozvíjania zmyslového vnímania detí
predškolského veku prostredníctvom výtvarných aktivít

15

1136/2013-KV

aktualizačné

x

__________

Programy 8, 10-12 je možné realizovať len prezenčným vzdelávaním a následnou skúškou pred lektorom a účastníkmi

vychovávateľ

Číslo
akreditácie KV

majster OV

Počet
kreditov

učitelia SŠ

Názov vzdelávacieho programu

učitelia ZŠ

P.č.

Kategória pedagogického
zamestnanca

učiteľ MŠ

AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

POPIS PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
1134/2013-KV Edukačné stratégie rozvíjania detí predškolského veku
15 kreditov
Pre pedagogických zamestnancov MŠ
Obsah vzdelávania a kritéria pre záverečné skúšky pred komisiou:
Pedagogický zamestnanec si po skončení programu kontinuálneho vzdelávania zdokonalí a rozšíri svoje
profesijné kompetencie v:
• oblasti poznania východísk pre integráciu a inklúziu dieťaťa s konkrétnym zdravotným znevýhodnením
s ohľadom na jeho individuálne edukačné potreby,
• oblasti poznania vhodných edukačných stratégií v rámci jeho rozvíjania,
• oblasti reflektovania tohto rozvoja a následného zdokonaľovania svojich pedagogických postupov.
Na záverečnú prezentáciu a pohovor pred trojčlennou komisiou si účastníci vzdelávania vyberú tému
z predmetnej problematiky, ktorú spracujú a pripravia k nej záverečnú prezentáciu. K dispozícii budú mať
PC a dataprojektor.
Pôjde o nasledovný výber tém na záverečnú prezentáciu aj obhajobu:
• analýza edukačných stratégií a metód vhodných pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami,
• tvorba individuálneho vzdelávacieho programu pre dieťa so špeciálnymi edukačnými potrebami,
• participácia učiteľov, ďalších odborníkov a rodičov pri tvorbe individuálneho edukačného programu pre
deti so špeciálnymi edukačnými potrebami.

1135/2013-KV Aplikácia prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie
M. Montessori v predprimárnej edukácii
15 kreditov
Pre pedagogických zamestnancov MŠ
Obsah vzdelávania a kritéria pre záverečné skúšky pred komisiou:
Pedagogický zamestnanec si po skončení programu kontinuálneho vzdelávania zdokonalí a rozšíri svoje profesijné
kompetencie v:
• oblasti implementácie a následnej aplikácie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M. Montessori do svojej
každodennej pedagogickej praxe,
• oblasti reflektovania a následného zdokonaľovania svojich pedagogických postupov.
Na záverečnú prezentáciu a pohovor pred trojčlennou komisiou si účastníci vzdelávania vyberú tému z predmetnej
problematiky, ktorú spracujú a pripravia k nej záverečnú prezentáciu. K dispozícii budú mať PC a dataprojektor.
Ide o nasledovný výber tém na záverečnú prezentáciu aj obhajobu:
• možnosti uplatňovania prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M. Montessori v MŠ.
• námety tematických edukačných projektov s využitím prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M.
Montessori.
• využitie špecifického didaktického materiálu M. Montessori v predprimárnej edukácii.

1133/2013-KV Plánovanie výchovno-vzdelávacích činností v materských
školách
15 kreditov
Pre pedagogických zamestnancov MŠ
Obsah vzdelávania a kritéria pre záverečné skúšky pred komisiou:
Pedagogický zamestnanec si po skončení programu kontinuálneho vzdelávania udrží a zdokonalí svoje profesijné
kompetencie v:
• oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
• oblasti vývinovej psychológie a špecifík detského vývinu detí predškolského veku
• oblasti hodnotenia detí v materskej škole ako nástroja pri plánovaní cieľov
• tvorbe výchovno-vzdelávacích cieľov v plánoch výchovno -vzdelávacej činnosti
• oblasti praktických zručností a zvládania najčastejších problémov pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti
Na záverečnú prezentáciu a pohovor pred trojčlennou komisiou si účastníci vzdelávania vyberú tému z predmetnej
problematiky, ktorú spracujú a pripravia k nej záverečnú prezentáciu. K dispozícii budú mať PC a dataprojektor.
Na záverečnú prezentáciu aj obhajobu pôjde o výber tém z oblastí:
• vývinových teórií a ich vplyvu na vzťah vývinu a výchovy dieťaťa predškolského veku,
• hodnotenia detí ako nástroja pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole,
• stanovenia kritérií a indikátorov hodnotenia.
Vypracujú plány výchovno–vzdelávacej činnosti s využitím učebných osnov školského vzdelávacieho
programu, vybraného obsahového celku a témy. Počas záverečnej prezentácie pred skúšobnou komisiou
odprezentujú proces tvorby plánov výchovno-vzdelávacej činnosti od začiatku tvorby až po záverečnú evalváciu
plánu. Pre úspešné hodnotenie sa požaduje správne spracovanie vybraných tém.

1136/2013-KV
Stratégie
rozvíjania
zmyslového
detí predškolského veku prostredníctvom výtvarných aktivít

vnímania

15 kreditov
Pre pedagogických zamestnancov MŠ
Obsah vzdelávania a kritéria pre záverečné skúšky pred komisiou:
Pedagogický zamestnanec si po skončení programu kontinuálneho vzdelávania zdokonalí a rozšíri svoje profesijné
kompetencie v:
• oblasti rozvíjania zmyslového vnímania detí predškolského veku prostredníctvom výtvarných aktivít,
• oblasti reflektovania tohto rozvoja a následného zdokonaľovania svojich pedagogických postupov.
Na záverečnú prezentáciu a pohovor pred trojčlennou komisiou si účastníci vzdelávania vyberú tému z predmetnej
problematiky, ktorú spracujú a pripravia k nej záverečnú prezentáciu. K dispozícii budú mať PC a dataprojektor.
Ide o nasledovný výber tém na záverečnú prezentáciu aj obhajobu:
• námety tematických edukačných projektov so zameraním na rozvoj a stimuláciu zmyslového vnímania detí
predškolského veku,
• ukážky edukačných aktivít s dôrazom na rozvoj a stimuláciu zmyslového vnímania detí predškolského veku.

Výber z našich referencií :
ZŠ Cífer, ZŠ s MŠ Dolná Krupá, ZŠ s MŠ Spišská Teplica, SOŠ Nové mesto nad Váhom, SPŠ J.Murgaša Banská
Bystrica, ZŠ Pušovce, CZŠ s MŠ bl.P.P.Gojdiča Drienica, OA P.Bystrica, SOŠ obchodu a služieb Martin, Gym.
V.B.Nedožerského Prievidza, ZŠ s MŠ Bojnice, Cirkevná základná škola sv. J. Bosca Lučenec, Gym. P.O.H. D.Kubín,
Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi, šZŠ Jelšava, šZŠ Revúca, ZŠ Jánošovka Č.Balog, CSŠ Adreja
Radlinského D.Kubín, Spojená škola R.Sobota.... a iné

CENA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Cena za overenie profesijných kompetencií formou účasti na vzdelávaní - prezenčného kontinuálneho vzdelávania
priamo u Vás v materskej škole:

Počet študijných
programov
1

Počet kreditov
15 kreditov

Cena
120 € / 1 účastník

V cene prezenčného vzdelávania bude:
1. E-learningový portál (Sprístupnené vzdelávacie programy, pomôcky a multimediálne materiály) – v cene
vzdelávacieho programu. Prístup ku pravidelne aktualizovaným študijným materiálom ostáva aj po ukončení
kontinuálneho vzdelávania.
2. Profesionálne, kvalifikované lektorky s dlhoročnou praxou
3. Materiálno technické vybavenie: Komplexné zabezpečenie edukačných pomôcok pre praktické ukážky (napr.
vzdelávací program „MONTESSORI“ - pracovné koberce, sklenené poháre, sklenené džbány – malé, sklenené
džbány – veľké, šošovica/ fazuľa, krupica, tácka, geometrické telesá, farebný perlový materiál, farebné perlové
reťaze, platne ročných období, vretienka, ružová veža, úvodný podnos do desiatkovej sústavy)

Prezenčné vzdelávanie sa realizuje počas 2 víkendov pi-ne za prítomnosti lektorky pri minimálnom počte
pedagogických zamestnancov 15-20 (maximálny počet účastníkov 25) priamo v priestoroch Vašej školy.
Môže prebiehať napr. v časoch pia – od 15:00–18:00 so, ne - od 8:00–16:00 hod. (obedná prestávka 12:00-13:00
hod.)
Obsah vyučovacích blokov prispôsobíme individuálnym potrebám študijnej skupiny a podmienkam konkrétnej
materskej školy.

Spôsob úhrady:
Úhrada prebieha až po ukončení vzdelávania, keď Vám e-mailom príde elektronická faktúra

Kontakt:
Bc. Eva Loydlová – koordinátor pre kontinuálne vzdelávanie
UNI KREDIT, n.o. Banská Bystrica
ucitelia@unikreditbb.sk
+421 484 143 193, +421 904 144 101

