METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Semináre, konferencie a iné odborné podujatia organizované od 1.4. do 30.6.2018

03.04.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Metodický deň
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Metodický deň zameraný na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov základných
škôl mesta Prešov. Učitelia podľa jednotlivých aprobácií získajú nové vedomosti, poznatky a zručnosti v
oblasti aktivizujúcich metód , ktoré je možné uplatniť v rámci edukačného procesu. Obsahom
vzdelávania pre jednotlivé zoskupenia pedagógov podľa vyučovacích predmetov bude nielen rozvíjanie
funkčnej gramotnosti u žiakov , ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia , ale aj prezentácia
osvedčených metód práce pri formovaní inkluzívneho modelu vzdelávania.

03.04.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie
finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

04.04.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie
finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

05.04.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Sme iní - hovorme o tom nahlas - I.
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľ: Predkladaný seminár Sme iní, hovorme o tom nahlas – má ambíciu rozšíriť
profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v tejto
oblasti tak, aby ich mohli úspešne
aplikovať v školskej praxi. Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, sexuálnej orientácii a rodovej identity. Lektori: Mgr. Tomáš Foldes, Mgr.
Zuzana Pavlíčková - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - Bratislava/ Podkategória
pedagogických zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie,
úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a učiteľ pre vyššie odborné
vzdelanie (učiteľ strednej školy), Program seminára: Sloboda, ľudské práva, Situácia LGBTI osôb v
Európe a na Slovensku
Antidiskriminačný zákon, Podpora zo strany štátu,
Medzinárodné záväzky SR
Nerovnosť a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie
a rodovej identity
Homofóbia a transfóbia a iné formy neznášanlivosti

05.04.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie
finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

05.04.2018 - 13:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej
škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s
interaktívnou technikou.

09.04.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Kreatívna dielňa pre učíteľov a vychovávateľov základných škôl
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, asistent učiteľa, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
vychovávateľ, asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne na základe Vašich požiadaviek organizujeme
jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov a vychovávateľov. Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových
produktov z oblasti kreatívnej techniky. Účastníci podujatia si môžu vyskúšať: - dekorovanie textilu:
používanie šablón, farieb na textil, popisovačov na textil a pasty Expand - satinovanie skla: používanie

satinovacích farieb, opál gélu, kontúrky, leptanie skla (cca 2 decilitrovú zaváraninovú fľašu si zabezpečí
účastník sám) - kvietok z dekorgumy - zdobenie dreveného srdiečka na Deň matiek: servítkovanie,
používanie praskajúcej a antickej pasty Lektorka kreatívnej dielne: Judit Göbő (Mira Office Levice)
Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na
mieste. Kreatívna dielňa sa uskutoční v dvoch skupinách v maďarskom jazyku . Prvá skupina od 08,30 do
12,00 - kapacita 20 osôb, druhá skupina od 13,00 do 16,30 hod. - kapacita 20 osôb. Na podujatie je
potrebné záväzne sa prihlásiť na e-mailovej adrese: maria.palinkas@mpc-edu.sk!

10.04.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Úvod do katolíckej vierouky
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Lektor: doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Program: 09:00 - 10:30 Kristovo spasiteľské telo
11:00 - 12:30 Aplikácia spasiteľského diela na praktický život človeka 12:30 - 13:00 Diskusia a záver

11.04.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Realizácia vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností
detí
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom podujatia je poukázať na špecifiká vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a
kondičných schpností detí.

11.04.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár bude realizovaný v spolupráci s MÚ odborom školstva
Senec. Témou budú telesné a zdravotné cvičenia, ich význam , štruktúra, odporúčania a metodické
postupy pri cvičení, praktické cvičenia.

12.04.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Človek – hodnoty – spoločnosť „Extrémizmus vs. História“
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: 09:00 – 09:20 h Otvorenie, oboznámenie účastníkov s programom a lektormi Mgr. Štefan
Folkman, PaedDr. Mária Grolmusová, DP
MPC Žilina; prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.,
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave 09:25 – 10:20 h Západ a Východ extrémne protiklady v zrkadle dejín Mgr. Taťána Součková, PhD. 10:25 – 11:20 h Zrod totality &
demokracie v antickom svete PhDr. Ladislav Župčán, PhD. 11:25 – 12:00 h Historický land use v historickogeografickom vzdelávaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. 12:00
Záver PaedDr. Mária
Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina

16.04.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Ozveny historických výročí
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre
nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter. Prezentácia
metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí. Diskusia.

23.04.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Podpora diagnostických kompetencií pedagogických zamestnancov v diagnostikovaní
kognitívnych a afektívnych vlastností žiaka. Seminár odporúčame absolvovať zároveň s informačným
seminárom Atestačné minimum pre I. a II. atestáciu.

23.04.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Najlepší kamaráti sú Beste Freunde!
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre úplné stredné
všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Seminár je určený pre učiteľov NEJ základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových

škôl. Cieľom je ukázať, ako sa dá pomocou zaujímavých úloh a aktivít vytvoriť na hodinách nemčiny
príjemná atmosféra plná spolupráce a tímového ducha. Koncepcia novej učebnice pre žiakov, ktorí
začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ, je postavená na príbehoch skupinky kamarátov, ktorí sprevádzajú
žiakov prvým dielom a ukazujú na zábavných príbehoch bežného dňa, ako žijú ich vrstovníci v Nemecku.
Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vzdelávania učiteľov a reprezentantka vydavateľtsva pre ČR
a SR. Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.
Prihlášku na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) je nutné zaslať do 17. 04. 2018
na adresu: miriam.rajnohova@oxico.sk. V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Prešove a napíšte,
o ktorý diel učebnice Beste Freunde máte záujem: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2

23.04.2018 - 12:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Atestačné minimum pre i. alebo II. atestáciu
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Odborný seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali
prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie ku 30.06.2018 na
základe toho, že získali 60 kreditov. Cieľom odborného seminára je získať základné informácie
o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu, konzultovať rámcový návrh
projektu atestačnej práce. Odporúčame seminár absolvovať súčasne s odborným seminárom Diagnostické
nástroje v rukách kvalitného učiteľa.

24.04.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Násilie a agresívne správanie u detí a mládeže
Cieľová skupina: výchovný poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Popis podujatia: Seminár je určený pre výchovných poradcov, pedagogických zamestnancov - učiteľov a
vychovávateľov. Tematicky je zameraný na agresívne správanie detí a mládeže, vrátane šikany,
kyberšikany, až po trestnú zodpovednosť a trestné činy.

24.04.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Nemčina je Super!
Cieľová skupina: učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Seminár je určený pre učiteľov osemročných gymnázií, SŠ a jazykových škôl. Cieľom
seminára je ukázať, čomu Vaši žiaci rozumejú a čo všetko už dokážu povedať na prvej hodine nemčiny.
Zoznámite sa s aktivitami, pri ktorých si žiaci uvedomia napr. súvislosti medzi výslovnosťou a pravopisom
a ktoré ich dovedú k počiatočnej jednoduchej komunikácii. Spestrenie hodín nemčiny prinášajú aj krátke
texty, hádanky a projekty, ktoré priblížia spoločné stránky v reáliách Slovenska a našich nemecky
hovoriacich susedov. Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vo vzdelávaní učiteľov a
reprezentantka vydavateľstva pre ČR a SR. Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára jeden výtlačok
učebnice a certifikát o účasti. Prihlášky na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo)
zasielajte do 17. 4. 2018 na adresu miriam.rajnohova@oxico.sk. V prihláške uveďte, že sa hlásite na
seminár v Košiciach a napíšte, o ktorý diel učebnice máte záujem: Super A1 / A2 / B1.

26.04.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a sredných školách
(seminár pre učiteľov vyučujúcich etickú výchovu)
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne
postupy vo výučbe predmetu.

26.04.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Inkluzívne vzdelávanie pri práci so žiakmi zo SZP z MRK
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, pedagogický
asistent, vychovávateľ, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár je zameraný na problematiku možností implementácie
prvkov inkluzívneho modelu vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít. Časť seminára bude realizovaná
prednáškovou formou a časť prostredníctvom tvorivých dielní.

27.04.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: FONO 2 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej
zásoby
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, uvádzajúci
odborný zamestnanec
Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a
poradenskej praxi.

27.04.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľom metodického semináru je poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených
pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka so zameraním na kreativitu na hodinách
nemčiny. Na seminári sa budú účastníci spoločne zamýšľať nad tým, ako využiť veľký potenciál kreativity
tínedžerov a usmerniť ho tak, aby pri výučbe podnietil ich záujem a iniciatívu.

30.04.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie
Popis podujatia: Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa
v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná
implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.
Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Predmet správy: seminár 30.4.2018
Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje): Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie
a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní". Moje kontaktné údaje: Meno a
priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník
dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí
kapacitu seminára).

30.04.2018 - 10:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Využitie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese.
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej
škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s
interaktívnou technikou.

11.05.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV
Cieľová skupina: vychovávateľ
Popis podujatia: - Seminár sa prekladá na mesiac JÚN pre pracovné vyťaženie lektoriek. Dátum bude
upresnený. - výber modelu service learning a uvažovanie o jeho implementácii do Výchovných programov
poznať kľúčové východiská podpory service learningu príklady dobrej praxe service learningových aktivít
Každý účastník vyplní návratku s údajmi uvedenými nižšie. Návratku posielajte na mailovú
adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Predmet správy: seminár 11.5.2018 Text do návratky: Záväzne sa
prihlasujem na seminár "Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV" Moje kontaktné údaje: Meno a
priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník
dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí
kapacitu seminára).

22.05.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Didaktická hra v matematike základnej školy
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu
žiakov.

22.05.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Didaktická hra v matematike základnej školy
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu
žiakov.

23.05.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP
pre 3.ročník ,efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.

24.05.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek
a cieľov iŠVP z roku 2015
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára bude predstavenie obsahu predmetov vlastiveda a
prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania a prezentovanie možností
efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.

28.05.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Ľudsko- právna problematika vo výučbe na základnej škole
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Praktickými aktivitami priblížiť žiakom základnej školy otázky z oblasti ľudských práv .

30.05.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Ľudské práva a protipredsudková výchova
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Účastníci semináru budú oboznámení o možnostiach využívania sociálno-psychologických
prístupov pri edukačných aktivitách špecificky orientovaných na problematiku práv detí a
protipredsudkovú výchovu zameranú na gender a etnicitu.

30.05.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh - odborný seminár
Cieľ seminára: Prezentovať aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy
Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava Stručná charakteristika:
prezentácia a tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov
v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2)
oboznámenie sa s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.
Návratku posielajte na mailovú adresu: juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Záväzne sa prihlasujem na
seminár: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh Moje kontaktné údaje: Meno
a priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník
dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí
kapacitu seminára).

31.05.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností: adekvátne
komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu
komunikáciu, verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, premyslene usmerňovať vlastný verbálny a
neverbálny prejav. Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Predmet správy:
seminár 31.5.2018 Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje): Záväzne sa prihlasujem na
seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie Moje kontaktné
údaje: Meno a priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý
prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho
prihláška prekročí kapacitu seminára).

31.05.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ
pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Účastníci vzdelávania budú mať možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity, týkajúce
sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatickej zmeny a environmentálnej
spravodlivosti. Získajú skúsenosti, ako žiakom zmysluplne a zaujímavo, predovšetkým na konkrétnych
príkladoch, priblížiť tému Agendy 2030 , Semánár sa bude zaoberať otázkami: Čo je to Agenda 2030? Aký
má súvis s Agendou 21? Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky? Aký by
mal/mohol byť svet v roku 2030? Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?

31.05.2018 - 13:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Podpora čitateľskej gramotnosti v rôznych fázach čítania pomocou metakognitívnych
stratégií pre žiakov stredných škôl.

06.06.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom
vybraných aktivizačných metód
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Realizácia otvorenej hodiny pre primárne vzdelávanie - 3. ročník - predmet slovenský
jazyk a literatúra v ZŠ Veľké Zálužie.

11.06.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Klub učiteľov nultých ročníkov a Klub pedagogických asistentov
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, pedagogický asistent
Popis podujatia: Stretnutie učiteľov nultých ročníkov a pedagogických asistentov Prešovského a Košického
kraja - príklady dobrej praxe spolupráce školy a rodiny.

12.06.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Významné "osmičky" v našich dejinách
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár spojený s workshopom je zameraný na historické medzníky, dejinné
udalosti fakty a udalosti, ktoré sa viažu k magickému číslu osem a ktoré významne ovplyvnili
kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku Je určený pre učiteľov spoločenskovedných a humanitných predmetov a všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať
významným výročiam z našich dejín.

14.06.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom podujatia je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov
anglického jazyka a prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.

15.06.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi - spolupráca pedagogických a odborných
zamestnancov
Cieľová skupina: uvádzajúci pedagogický zamestnanec, uvádzajúci odborný zamestnanec
Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentovať možnosti integrácie a inklúzie v edukačnej praxi,
predstaviť postupy a intervencie využívané v poradenskej praxi pri reedukácii porúch učenia a pozornosti,
rozvíjať spoluprácu odborných a pedagogických pracovníkov v procese integrácie detí a žiakov so ŠVVP.

15.06.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Predplavecká príprava detí predškoslého veku
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je poskytnúť priame ukážky predplaveckej prípravy detí
predškolského veku v školskom bazéne, ako súčasť školského vzdelávacieho programu pre predprimárne

vzdelávanie

18.06.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľ : Inovovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu vo
vyučovaní ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice v stredných školách. Program: 8.30 h –
12.30 h
Ľudské práva a protipredsudková výchova. Digital a ľudské práva – elektronická učebnica pre
stredné školy.

18.06.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne
vzdelávanie
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Prezentovať podstatu tvorby edukačných cieľov v súlade s inovovaným ŠVP, reflektovať
skúsenosť účastníkov s tvorbou cieľov a podnietiť ich profesijnú reflexiu.

26.06.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Pozvánka na odborný seminár spojený s exkurziou pri príležitosti Svetového dňa
boja proti drogám
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy
Popis podujatia: Program Čas a miesto aktivity: 9:00 – 12:30 Prednáška látkové a nelátkové závislosti
u detí a mladistvých. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava, sprevádza PhDr.
Zuzana Alexanderčíková; diskusia – vedie PhDr. Iveta Martinčeková Cieľ seminára: zvýšiť informovanosť
pedagogických zamestnancov o príznakoch látkových a nelátkových závislostí, o možnostiach odbornej
diagnostiky a terapie, o vekových osobitostiach závislých. Podporiť pedagógov pri ich primárnej prevencii
a pri získavaní rodiny na spoluprácu so školou. Seminár je určený všetkým pedagogickým
zamestnancom základných a stredných škôl. Záujemcovia sa môžu zúčastniť celého seminára alebo jeho
jednotlivých častí buď dopoludnia alebo popoludní. Svoju účasť na seminári a exkurzii potvrďte na
mailovej adrese iveta.martincekova@mpc-edu.sk do 22.6.2018.
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