Semináre, konferencie a iné odborné podujatia organizované od 1.7. do 31.12.2018
08.09.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Deň gramotnosti
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Pracovisko MPC v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a
podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo na 8. septembra 2018 Deň gramotnosti,
ktorý podporuje implementáciu aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu.
Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti
STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické
a prírodovedné odbory. Bude prebiehať počas mesiaca september 2018 v školách trenčianskeho regiónu.

14.09.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Farebné pasteky
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Výstava žiackých prác výtvarného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava,
pod vedením výtvarných pedagogičiek Paeddr. Melánie Musilovej a Barbory Nevŕelovej.

19.09.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Workshop pre pedagógov výtvarných predmetov
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Odborný seminár, určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl,
predstaví metodiku práce s výstavou a prepojí prehliadku výstavy s tvorivými aktivitami. Lektorka: Mgr.
Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička Čo pre teba znamená žiť na Slovensku? Výstava Orly &
holubice je o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Ocitneme sa na zastávke autobusu, na lodi, v stánku
PNS, v drevenici, v školskej triede či v cudzej izbe. Umelci zo Slovenska a Nemecka sa každý svojim
pohľadom pozreli na nedávnu minulosť, ktorú zažili v Nemecku (NDR) aj na Slovensku (v ČSSR) počas
obdobia komunizmu. Neexistovali vtedy mobily, počítače, internet, informácie boli cenzurované a ak
niekto „vyčnieval z davu“ mohlo to mať svoje následky. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme hľadať
odpovede na otázky, čo pre nás dnes znamená identita národa a čo ju vytvára, aké symboly ku štátom a
krajinám patria, ako sa tvoria a čo pre nás znamenajú.

20.09.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Výstava žiackych prác Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Ivánska cesta
21, Bratislava
Cieľová skupina:
Popis podujatia: Výstava žiackych prác študijného odboru grafický a priestor zo Súkromnej strednej
umeleckej školy dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava, pod vedením výtvarného pedagóga Mgr. Michala
Mečára

20.09.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: August 68 - Operácia Dunaj
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie
Popis podujatia: Rozšírenie povedomia starších generácií o udalostiach z augusta 68 v bývalom
Československu a pomoc mladším lepšie pochopiť aj súčasnú geopolitickú situácii, v ktorej sa nachádza
samostné Slovensko. Program podľa pozvánky.

21.09.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Rozvíjanie finančnej gramotnosti hrou na stredných školách
Cieľová skupina: učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je získanie odborných vedomostí a zručností spojených
s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na
stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

24.09.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Čitanie ako šanca
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie,
učiteľ jazykovej školy

Popis podujatia: Čítanie je prirodzená a samozrejmá činnosť, čo ale stratíme zo zreteľa, keď sa ním
zaoberáme v rámci vyučovania cudzieho jazyka. Čítanie textov by nemalo byť samoúčelné, malo by byť
prirodzeným zdrojom informácií, či sa už jedná o čítanie v materinskom alebo cudzom jazyku. Čítanie nie
je izolovaná zručnosť, texty ako zdroj informácií predstavujú skvelý input pre rozvoj ďalších zručností, ako
je písanie alebo rozprávanie. V rámci seminára sa zoznámite s moderným prístupom k rozvoju čítania s
porozumením v cudzom jazyku, s rôznymi stratégiami čítania, ktoré žiakom umožnia lepšie a
efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, s typológiou cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu
rozvoja tejto zručnosti aplikovať, a aj sami si vyskúšate prácu s textom na vybraných ukážkach
nemeckých textov. Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - pochádza z Berlína, študovala germanistiku na
Karlovej univerzite, pôsobila ako učiteľka nemeckého jazyka na gymnáziu a na Vysokej škole ekonomickej
v Prahe; v súčasnosti pracuje ako reprezentantka vydavateľstva Hueber a lektorka vo vzdelávaní učiteľov
v Česku a na Slovensku. Organizačné pokyny: Na seminár je nutné sa prihlásiť elektronicky najneskôr do
19. 09. 2018 na adrese. miriam.rajnohova@oxico.sk, (0903828543). Seminár je bezplatný, náklady
spojené so vzdelávaním hradí vydavateľstvo Hueber. Cestovné, stravné, príp. iné náklady súvisiace s
pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. Účastníci seminára dostanú zadarmo
jeden výtlačok učebnice a certifikát a počas seminára si budú môcť objednať aj iné doplnkové materiály z
vydavateľstva s 25% MOC zľavou.

26.09.2018 - 08:55

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: 1. Výstava - Milan Hodža 2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust
b) Milan Hodža - štátnik a politik lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV;
prof. PhDr. Pavol Mešťan, Dr.Sc., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Stanislava Šikulová, PhD., SNM Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc.,
Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV 3. Literárne
súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ) lektori: Mgr. Etela
Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne
gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne
múzeum, Martin 4. Premietanie dokumentárnych filmov 5. Knižný dar - publikácie pre zúčastnených
pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

27.09.2018 - 08:55

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: 1. Výstava - Milan Hodža 2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust
b) Milan Hodža - štátnik a politik lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV;
Mgr. Matej Beránek, PhD., SNM - MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi; PhDr.; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav
politických vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník,
CSc., Ústav politických vied SAV 3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ),
Hodžovo diskusné fórum (SŠ) lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr.
Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc.,
emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin 4. Premietanie dokumentárnych filmov 5. Knižný dar
- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

02.10.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2018/2019
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: V rámci odborného seminára budú prezentované legislatívne zmeny týkajúce sa
maturitnej skúšky z biológie na gymnáziách od školského roku 2018/2019 v súlade s aktuálnymi
cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Tiež bude prezentovaný metodický postup tvorby
jednotlivých úloh v maturitných zadaniach i ukážky konkrétnych maturitných zadaní. V rámci vzdelávania
bude priestor na samostatnú prácu učiteľov, ktorá sa bude týkať tvorby maturitných zadaní. Cieľová
skupina: učitelia biológie na gymnáziách

03.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do
vyučovania etickej výchovy

Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľom workshopu je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa etickej
výchovy v oblasti využitia didaktických prostriedkov a ich implementácie do vybraných prierezových tém.
Bude zameraný na ukážky a aktivity pre učiteľov etickej výchovy. Program: 09:00 – 15:30 09:00 – 09:30
Registrácia účastníkov 09:30 – 10:00 Informácie o podujatiach MPC pre učiteľov etickej výchovy ZŠ a SŠ
10:00 – 10:20 Informácia o projekte a výstupoch - Mgr. Barbora Baďurová, PhD. 10:20 – 10:50 Interakčná
komunikácia účastníkov - PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. 10:50 – 11:10 Prestávka 11:10 - 13:00
Prezentácia pracovných listov pre žiakov základných škôl - doc. PhDr.
Miriam Niklová, PhD.
a PaedDr. Jana Stehlíková, PhD 14:50 – 15:30 Diskusia

04.10.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár s lektorom so skúsenosťami z oblasti pedagogicko-psychologického
poradenstva je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov,
triednych učiteľov a učiteľov základných a stredných škôl so záujmom o uvedenú problematiku. Seminár
je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti
prevencie sociálno-patologických javov, s dôrazom na šikanovanie a užívanie návykových látok.

05.10.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: „Zelené siete - inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ“
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je prezentovať učiteľom biológie, environmentálnej výchovy
a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ možnosti využitia školských záhrad a školských areálov na
plnenie cieľov z predmetu biológie a environmentálnej výchovy.

10.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda v 4. ročníku základnej
školy na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle
požiadaviek iŠVP pre 4. ročník a efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a
prírodovedy

11.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Prevencia násilia páchaného na deťoch
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ
Popis podujatia: Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane
ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch.
Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny
prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej
identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

12.10.2018 - 12:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: FONO 2 a FONO 3 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností
a slovnej zásoby
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ,
pedagogický asistent, špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, školský logopéd, psychológ, školský
psychológ
Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v
edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí
sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a
žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor
programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

16.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
Cieľová skupina: učiteľ

Popis podujatia: Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa slovenského jazyka a literatúry
v problematike objektívneho hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského
jazyka a literatúry a usmernenie k aplikácii hodnotenia v školskej praxi. 09:00 – 13:00 1. Prezentácia
účastníkov 2. Kritériá hodnotenia externej časti maturitnej skúšky, praktické postupy pri hodnotení,
metodické usmernenia učiteľov – hodnotiteľov externej časti maturitnej skúšky 3. Diskusia 4 Záver

18.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Pozvánka na vzdelávacie podujatie pre stredné školy (Prešovský kraj)
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Program: 1. Cieľ vzdelávacieho podujatia a organizačné pokyny 2. Hodnotenie XX. r. a
príprava XXI. r. OĽP - nosná téma: 30. výročie Nežnej revolúcie 3. Výzvy, ktorým čelí demokracia v čase
70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudkských práv. 4. Posilňovanie a sieťovanie agilných škôl a projektov
(OĽP, EPAS a. i.). Pozvanie do Platformy ambasádoriek a ambasádorov európskej demokratickej kultúry.
5. Prednáška a diskusia 6. Workshop: Eurovoľby a postoje mladých ľudí v SR (prieskumy 2015 - 2018)

18.10.2018 - 12:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Odborný seminár sprostredkuje informácie pre pedagogických a odborných
zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať
o vykonanie atestácie k 31.12.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov.

18.10.2018 - 12:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Využitie iPadov vo vyučovaní matematiky na druhom stupni ZŠ
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Poskytnúť účastníkom seminára návod ako začať so zavádzaním iPadov do vyučovania,
námety na využitie iPadov vo vyučovaní matematiky s cieľom rozvoja digitálnej gramotnosti, oboznámiť
účastníkov s možnosťami využitia aplikácii v rôznych fázach hodiny.

19.10.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Zvládanie šikanovania v základných školách
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: RP MPC Prešov organizuje dňa 19. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov
základných škôl Prešovského i Košického kraja pod názvom Zvládanie šikanovania v základných školách.
Cieľom seminára je aktualizovať teoretické poznatky pedagógov z oblasti problematiky šikanovania,
rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov základných škôl o spôsobilosť monitorovať prejavy a výskyt
šikanovania. Zámerom odborného seminára je upriamiť pozornosť na Smernicu MŠVVaŠ SR č.36/2018
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá nadobudla
účinnosť 1. septembra 2018. Účastníci získajú informácie o stratégiách v prevencii šikanovania a zároveň
im budú prezentované postupy a zásady pri riešení jednotlivých prípadov šikanovania v zmysle platnej
legislatívy.

19.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Ako žiakom pútavo priblížiť významné osmičkové roky v slovenských dejinách?
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Vzdelávanie je zamerané na prezentovanie výchovno-vzdelávacích aktivít spojených s
významnými historickými medzníkmi dejín Slovenska v roku 2018. Podujatie je určené pre učiteľov
spoločensko-vedných a humanitných predmetov, ale aj pre všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania
rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín atraktívnym a pútavým spôsobom a podporiť tak
vytváranie obrazov o našej histórii, ktoré prispejú k pochopeniu jej posolstva pre súčasnosť.

19.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Ako efektívne realizovať kooperatívne učenie žiakov
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozvíjanie kompetencií učiteľov potrebných na efektívne
realizovanie kooperatívneho učenia žiakov. Účastníci odborného seminára sa oboznámia
s metodologickými východiskami realizácie kooperatívneho učenia, návrhmi

na začlenenie kooperatívneho učenia do vyučovacích hodín, uplatnením kľúčových princípov
kooperatívneho učenia pri tvorbe kooperatívnych úloh a spôsobmi rozvoja sociálnych zručností žiakov
v kooperatívnom učení. Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez
web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom
hornom rohu stránky.

19.10.2018 - 11:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: „Aktivizujúce metódy podporujúce aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia“
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Účastníci budú mať možnosť si v reálnej vyučovacej hodine Biológie v 6. ročníku ZŠ
pozrieť si vybrané cvičenia a aktivity. Prínosom bude tiež vzájomná výmena skúseností pedagógov
s implementáciou aktivizujúcich metód do edukačného procesu. Cieľom otvorenej hodiny je prezentovať
učiteľom sekundárneho vzdelávania príklady aktivizujúcich metód podporujúcich aktívne učenie sa žiakov
v predmete biológia.

22.10.2018 - 08:45

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí I.
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: 8:45 - 9:00 Prezentácia, otvorenie 9:00 - 13:00 Prevencia extrémistických a nenávistných
prejavov v školskom prostredí Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Žilina; Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Katedra politológie. Prvá časť: výsledky výskumu o hodnotách a postojoch žiakov k demokracii
a nenávistným prejavom na stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji v roku 2017. Otázky a
diskusia. Druhá časť: prejavy extrémizmu v školskom prostredí, rozpoznávanie zmeny správania
radikalizovaných študentov, ich meniace sa verbálne a neverbálne prejavy (napr. spôsob komunikácie,
oblečenie, hudba, imidž), symbolika, ktorú zradikalizovaní jednotlivci (najmä mládež) v súčasnosti
používajú, poznatky z workshopov, realizovaných na stredných školách v rokoch 2016-2018. Otázky a
diskusia. Tretia časť: diskusia – poradiť vyučujúcim možnosti komunikácie kontroverzných tém, s ktorými
sa stretávajú v rámci pedagogickej praxe (napr. rómska problematika, migranti, problematika rodovej
rovnosti či sexuálnej orientácie). 13:00 Záver

22.10.2018 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: LET´S OPTIMISE
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom seminára je ukázať efektívne vyváženie aktivít na hodine s prihliadnutím na
pozornosť žiakov a ich vlastnú motiváciu. Rozpráva učiteľ veľa alebo málo? Kedy sa stráca žiakova
pozornosť a prečo? Efektívne učenie sa je výsledkom efektívneho vyučovania....ukážme si tipy, rady,
nápady a návod, ako na to! Na seminár sa prihláste do 20. 10. 2018 na www.macmillan.sk/seminare

23.10.2018 - 00:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Milan Rastislav Štefánik
Cieľová skupina:
Popis podujatia: Prostredníctvom výtvarných prác výstižne zaznamenať dielo a jedinečnú osobnosť Milana
Rastislava Štefánika, ktorý bol astronómom, politikom, generálom francúzskej armády, zakladateľom
československého štátu, prvým československým ministrom vojny.

23.10.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania:Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE a POHYB
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít na rozvoj
koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole. Seminár je realizovaný pre materské
školy v Svätom Jure a iné materské školy v okrese Pezinok.

23.10.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských
zariadeniach prostredníctvom stratégie service learning
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľ: Vyjasnenie základného zámeru vzdelávacieho programu pre pedagogických a

odborných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu Program: - východiská
výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu - princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a
mládeže k dobrovoľníctvu - modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a
modely service learningu Lektorky: Mgr. Lívia Nemcová, Phd. Mgr. Gabriela Zábušková Odporúčame
priniesť so sebou písacie potreby, fixky,nožnice, poprípade fotodokumentáciu z Vami realizovaných
dobrovoľníckych aktivít.

23.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Prevencia násilia páchaného na deťoch
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, výchovný poradca
Popis podujatia: Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane
ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch.
Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny
prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej
identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

23.10.2018 - 10:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Využitie tangramov v predprimárnom vzdelávaní na rozvoj priestorovej
predstavivosti
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Poskytnúť účastníkom seminára námety na využitie tangramov v predprimárnom
vzdelávaní s cieľom rozvoja priestorovej predstavivosti.

23.10.2018 - 12:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania:Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE a POHYB
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít na rozvoj
koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole. Seminár je realizovaný pre materské
školy v Svätom Jure a iné materské školy v okrese Pezinok.

24.10.2018 - 08:40

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom metodického seminára je predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a
prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník ZŠ a využívanie učebných materiálov v rámci týchto
predmetov. Obsah: 1. Základné informácie o vzdelávacom štandarde predmetu prírodoveda 2. Využitie
pracovnej učebnice Vydavateľstva AITEC Prírodoveda pre štvrtákov 3. Základné informácie o
vzdelávacom štandarde predmetu vlastiveda 4. Využitie pracovnej učebnice Vydavateľstva AITEC
Vlastiveda pre štvrtákov Elektronické prihlásovanie na seminár je možné na www.aitec.sk v časti:
Semináre pre učiteľov/Pripravované semináre/Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP-MPC
Prešov do 19. 10. 2018 (v prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť
prihlasovanie aj pred týmto termínom). Vzhľadom na limitovanú kapacitu prednáškovej miestnosti sa na
seminári môžu zúčastniť len prihlásení záujemcovia, ktorým vydavateľstvo AITEC e-mailom potvrdí účasť.

25.10.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Postavenie metodických orgánov (metodického združenia) v procese zvyšovania
úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: DP MPC Košice organizuje dňa 25. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov
primárneho vzdelávania Košického kraja i Prešovského kraja pod názvom Postavenie metodických
orgánov (metodického združenia) v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej
škole. Cieľom seminára je aktualizovať informácie o kompetenčnom profile vedúceho MZ a význame
metodických orgánov, metodického združenia školy ako poradného orgánu riaditeľa školy. Metodické
združenie sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími otázkami a problémami žiakov. Zámerom
seminára je poukázať aj na postavenie MZ v intenciách realizácie interného vzdelávania pedagogických
zamestnancov (vzájomné odovzdávanie informácií zo vzdelávacích aktivít, otvorených hodín) s cieľom
poskytnúť podporné stimuly na efektívne stratégie učenia sa žiakov. Sekundárnym zámerom seminára je
poukázať na aplikáciu profesijných štandardov v edukačnej praxi. Účastníci budú mať priestor na diskusiu

a výmenu názorov o profesijných štandardoch učiteľa pre primárne vzdelávanie a vedúceho metodického
združenia. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností a spoločným
vypracovaním odporúčaní do pedagogickej praxe.

25.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Zážitková pedagogika pomocou dramatických prvkov a ich využitie na základných
školách s VJM
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Vlastnosti zážitkovej pedagogiky pomocou dramatických prvkov. Využitie zážitku z hry
dopredu stanoveným pedagogickým cieľom. Osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca prostredníctvom
dramatických prvkov. Prostredníctvom hier a dramatických cvičení vytvárať priateľskú atmosféru v
kolektíve. Prednášajúca: Mgr. Csilla Szabó

25.10.2018 - 11:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Pedagogická diagnostika
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre
úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Pedagogická diagnostika je jednou z pedagogických disciplín, ktorá je východiskom pre
takmer všetky špecializované oblasti výchovy. Zaisťuje spätnú väzbu, kontrolu a hodnotenie procesu
vzdelávania a výchovy. Zámerom pedagogického diagnostikovania je zistiť východiskový stav, ktorý je
odrazovým mostíkom pre možné zmeny v školskej edukácii. Cieľom seminára je aktualizovať informácie o
trendoch v pedagogickej diagnostike a aplikovať vybrané diagnostické postupy na konkrétne učebné
a výchovné situácie. Sekundárnym zámerom je poukázať na aplikáciu profesijných štandardov
v edukačnej praxi. Témou seminára sú aktuálne otázky pedagogickej diagnostiky z pohľadu pedagogickej
praxe ako proces diagnostikovania, diagnostikovanie žiakov v jednotlivých etapách štúdia. Seminár je
prepojená s praktickou ukážkou rôznych diagnostických nástrojov. Účastníci budú mať priestor na
diskusiu a výmenu názorov. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností.

25.10.2018 - 13:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Podpora čitateľskej gramotnosti v rôznych fázach čítania pomocou
metakognitívnych stratégií pre žiakov SŠ
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 aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického
procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu v
stredných školách.

26.10.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Informačný seminár pre pedagogických zamestnancov pracujúcich v nultých
ročníkoch
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, asistent učiteľa
Popis podujatia: Seminár je venovaný práci pedagogických zamestnancov v nultom ročníku z intenciách
požiadaviek ŠŠI. Na tomto podujatí jej účastníci dostanú informácie o práci ŠŠI zameranej na
výchovno- vzdelávací proces v nultom ročníku základnej školy.

05.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa slovenského jazyka a literatúry v
problematike objektívneho hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského
jazyka a literatúry a usmernenie k aplikácii hodnotenia v školskej praxi.

05.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských
zariadeniach prostredníctvom stratégie service learning
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ
Popis podujatia: Vyjasnenie základného zámeru vzdelávacieho programu pre pedagogických
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu.

05.11.2018 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Atestačné minimum - 1. atestácia
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné
odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, učiteľ
základnej umeleckej školy
Popis podujatia: Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie
a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie. Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár
prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk. O prípadnom
prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

05.11.2018 - 13:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Atestačné minimum - 2. atestácia
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a
požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie. Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár
prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. O prípadnom
prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

06.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Kreatívna dielňa pre učiteľov a vychovávateľov - I. skupina
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ, pedagogický asistent
Popis podujatia: Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia môžu vyskúšať menej známe materiály a
nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v
MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a
krakelovacieho laku atď.) Téma: Pripravme sa na Vianoce trošku inak Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA
Office, Želiezovce) Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. Účastníci platia 7€ na
potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

06.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Podpora zdravého životného štýlu v materských školách
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Účastníci semináru získajú informácie o aktuálnych trendoch v zdravej výžive a nových
koncepciách pohybových aktivít pre materské školy.

06.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Deň rómskeho jazyka
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, majster odbornej výchovy
Popis podujatia: Konferencia bude venovaná prezentácii teoretických poznatkov z oblasti histórie
a súčasnosti rómskeho jazyka. Zároveň budú prezentované praktické skúsenosti jeho aplikácie v praxi.

06.11.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Lesen ist eine Chance
Cieľová skupina: učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné
odborné vzdelávanie
Popis podujatia: V rámci odborného seminára sa učitelia zoznámia s moderným prístupom k rozvoju
čítania s porozumením v cudzom jazyku. Budú prezentované rôzne stratégie čítania, ktoré žiakom
umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, ale i typológia cvičení, ktoré sa dajú v
rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať. Učitelia si vyskúšajú prácu s textom na vybraných
ukážkach nemeckých textov. Seminár je určený pre učitľov nemeckého jazyka základnej, strednej a
jazykovej školy.

06.11.2018 - 13:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Kreatívna dielňa pre učiteľov a vychovávateľov - II. skupina
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ, pedagogický asistent

Popis podujatia: Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia môžu vyskúšať menej známe materiály a
nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v
MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a
krakelovacieho laku atď.) Téma: Pripravme sa na Vianoce trošku inak Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA
Office, Želiezovce) Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. Účastníci platia 7€ na
potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

07.11.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Práca s odpadovým materiálom
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Účastníci workshopu majú možnosť získať praktické zručnosti zamerané na využívanie
odpadového materiálu.

07.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre stredné
odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár realizovaný v praktickom nácviku formou workshopu poskytuje
možnosti použitia konkrétnych diagnostických nástrojov, napríklad korektne formulovaných otázok,
špičkovo projektovaných testov, správne hierarchizovaných a obsahovo, lexikálne vhodne sýtených
pojmových máp.

07.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Prevencia násilia páchaného na deťoch
Cieľová skupina: špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, sociálny pedagóg, psychológ, školský
psychológ
Popis podujatia: Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane
ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch.
Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny
prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej
identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

07.11.2018 - 10:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Duševná hygiena u pedagóga - Stres a zvládacie stratégie
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Popis podujatia: DP MPC Komárno organizuje dňa 07. novembra 2018 workshop pre učiteľov materských,
základných a stredných škôl pod názvom Duševná hygiena u pedagóga – Stres a zvládacie stratégie.
Cieľom workshopu je priblížiť problematiku stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi, ako aj
prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

07.11.2018 - 12:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Odborný seminár sprostredkuje informácie pre pedagogických a odborných
zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať
o vykonanie atestácie k 31.12.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov.

08.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: „Možnosti efektívneho využívania Elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ“
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Informačný seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií
pedagogických zamestnancov v oblasti využívania elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ . Cieľom
informačného semináru je poskytnúť praktické skúsenosti z efektívneho využívania elektronickej triednej
knihy na ZŠ a SŠ.

08.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Aktuálne problémy v sociálnej pedagogike a v oblasti profesie sociálnych
pedagógov na Slovensku

Cieľová skupina: sociálny pedagóg
Popis podujatia: Podujatie je určené pre sociálnych pedagógov škôl a školských zariadení, odbornou
garantkou a prednášajúcou odborného seminára je prof. PhDr. Jolana Hroncová,PhD. RP MPC Bratislava ho
organizuje v spolupráci s Katedrou pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Asociáciou
sociálnych pedagógov,o.z. a Múzeom mesta Bratislavy (Múzeum dejín mesta - Stará radnica). Cieľom
podujatia je priblížiť aktuálne problémy sociálnej pedagogiky a profesie sociálny pedagóg na Slovensku.

09.11.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských
zariadeniach prostredníctvom stratégie service learning
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ
pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, vychovávateľ, pedagogický
asistent
Popis podujatia: 08:00 - 09:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Východiská výchovy a vzdelávania detí
a mládeže k dobrovoľníctvu 09:15- 10:15 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Princípy realizácie výchovy
a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu 10:30 - 12:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.:Modely realizácie
výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

09.11.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Tanečný workshop
Cieľová skupina: pedagogický asistent
Popis podujatia: Účastníci vzdelávania získajú praktické zručnosti v oblasti základných prvkov rómskeho
tanca.

09.11.2018 - 12:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: FONO 2 a FONO 3 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností
a slovnej zásoby
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ,
pedagogický asistent, špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, školský logopéd, psychológ, školský
psychológ
Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v
edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí
sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a
žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor
programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

12.11.2018 - 08:45

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí II.
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: 08:45 – 9:00 h
Prezentácia, otvorenie 09:00 – 13:00 h
Prevencia
extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina; Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie. Pokračovanie seminára pripraveného
v spolupráci s realizátormi projektu Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu na
základných a stredných školách. Cieľovou skupinou sú tí účastníci prvého seminára, ktorí majú záujem
získať viac informácií a zručností pri riadení vyučovacieho procesu v triedach, kde zaregistrovali zmeny
správania sa žiakov, radikalizovaných žiakov alebo nenávistné prejavy žiakov a hľadajú vhodné spôsoby
komunikácie s týmito žiakmi ako aj s celou triedou. 13:00
Záver

13.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: AKO ČELIŤ DEZINFORMÁCIÁM
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: 1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára (09:00 – 09:30 hod.) 2. Informácie na
sociálnych sieťach a v tradičných médiách 3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych
sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose 4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí V
prípade Vašej účasti na seminári pošlite elektronicky na dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk vyplnenú
návratku do 07. 11. 2018. Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár,
príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.

13.11.2018 - 09:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Agenda 2030 - Environmentálne ciele globálneho vzdelávania
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Vzdelávanie je zamerané na ciele udržateľného rozvoja sprostredkované žiakom cez
konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatických
zmien a environmentálnej spravodlivosti. Účastníci vzdelávania získajú skúsenosti a námety, ako žiakom
tému Agendy 2030 priblížiť zmysluplne a zaujímavo, na konkrétnych príkladoch.

14.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Vedecká čajovňa
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: 8:15 – 8:30 Registrácia účastníkov 8:30 – 9:00 Otvorenie, predstavenie
projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – PhDr. Kálmán Petőcz,
PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD. 9:00 - 10:00 Vystúpenie hostí, téma: Demokracia a (ne)rozdeľovanie sa
na My a Oni, prezentujúce: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. – Sociologický ústav SAV, PhDr. Alexandra
Matejková – Sociologický ústav SAV 10:00 - 10:30 Diskusia 10:30 - 10:40 Prestávka 10:40 - 11:30
Vystúpenie hostí, téma príspevku Komplexná pomoc občanom a integrácia sociálne odkázaných občanov
a detí v obci Raslavice, prezentujúci: Marek Rakoš, starosta obce Raslavice, Mgr. Martin Klempay, riaditeľ
ZŠ s MŠ v Raslaviciach 11:30 - 12:00 Diskusia 12:00 - 12:30 Vystúpenie hosťa, témapríspevku Prečo je
dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej?, prezentujúci: Ján Vojtašák, bloger, študent, občan Spišskej
Belej 12:30 - 13:00 Diskusia a záver Moderátorka vedeckej čajovne: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

14.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Ako čeliť dezinformáciám
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom podujatia bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť
žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu
líšiť od informácií v tradičných médiách (včítane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných
v edukačnom procese). Lektorom tejto vzdelávacej aktivity bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor
knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie. Program: 1. Prezentácia
účastníkov a otvorenie seminára 2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách 3.
Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia
v informačnom
chaose 4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

14.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Význam duálneho vzdelávania z hľadiska perspektívneho uplatnenia žiakov
Cieľová skupina: výchovný poradca, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, triedny učiteľ, kariérový
poradca, zástupca riaditeľa
Popis podujatia: Odborný seminár pripravený v spolupráci s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu
Trenčianskeho samosprávneho kraja je zameraný na problematiku výberu povolania v súlade
s aktuálnymi možnosťami, trendmi a perspektívami trenčianskeho regiónu. Seminár je určený pre
vedúcich pedagogických zamestnancov, výchovných poradcov a keriérových poradcov základných škôl
a triednych učiteľov druhého stupňa ZŠ. Účastníci seminára budú mať možnosť diskutovať o problémoch,
s ktorými sa v praxi stretávajú a získajú aktuálne informácie o potrebách pracovného trhu a možnostiach
moderného spôsobu prípravy na povolanie.

15.11.2018 - 10:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie. Seminár bude
zameraný na poznanie a uplatňovanie svojich práv a na rešpektovanie práv druhých ľudí. Lektor: Mgr.
Peter Lenčo, PhD.

19.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je prezentovať vybrané aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú
gramotnosť žiakov základnej školy. V rámci seminára budú prezentované vybrané aplikačné úlohy
zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl, vychádzajúce z Národného
štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2 a ukážky možností implementácie prezentovaných
aplikačných úloh do edukačného procesu. Lektorkou odborného seminára bude PaedDr. Monika Reiterová
zo Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava, autorka viacerých publikácií zameraných na rozvíjanie
finančnej gramotnosti žiakov základných škôl. Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste
boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a
Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

20.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným postihnutím v slovenskej spoločnosti
Cieľová skupina: špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia, špeciálna pedagogika, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ
pre stredné odborné vzdelávanie, vychovávateľ, učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným
postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti
pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku
integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie je určené pre
pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov
so zdravotným postihnutím.

20.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Využitie čitateľskej gramotnosti pri riešení aplikačných úloh z finančnej
gramotnosti
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie
finančnej gramotnosti s využitím čitateľských stratégií. V rámci seminára budú prezentované
vybrané aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl
vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2, s využitím čitateľských stratégií a
ukážky možností implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu. Lektorkou
seminára bude PaedDr. Monika Reiterová zo Štátneho pedagogického ústavu Bratislava, autorka
viacerých publikácií zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl. Pre
prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a
prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

21.11.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Práca s Bee-bot a s Tangramom a ich využitie v edukačnom procese materskej
školy
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Získanie presných a odborne správnych informácií a technických zručností pri práci
s digitálnou hračkou Bee-bot a Tangramom a ich implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese:
ovládanie digitálnej hračky a možnosti jej využitia metodika tvorby programov a pracovných podložiek pre
digitálnu hračku s cieleným nácvikom zručností, význam, využitie a tvorba učebnej pomôcky Tangram,
s rešpektovaním stanovených pravidiel ľubovoľné skladanie obrázkov z Tangramu a skladanie v osovej
súmernosti

21.11.2018 - 08:45

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Interaktívne metódy vyučovania anglického jazyka
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár je zameraný na prezentovanie skúseností s interaktívnym vyučovaním
anglického jazyka na základnej škole (oblasť: slovná zásoba, gramatika, rozprávanie, počúvanie, čítanie).
Seminár je určený učiteľom anglického jazyka základných škôl.

22.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Ľudské práva a prosociálna výchova
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ pre stredné
odborné vzdelávanie

Popis podujatia: Oboznámenie s didaktickým materiálom k implementácii vybraných prierezových tém do
vyučovania predmetov etická výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti, dejepis, vzdelávacia oblať
jazyk a komunikácia.

26.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Workshop vedený odborníčkou na problematiku holokaustu je určený nielen učiteľom
dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky a iných spoločensko-vedných predmetov, ale i ostatným učiteľom,
ktorí v rámci výchovy a vzdelávania venujú pozornosť problematike extrémizmu, diskriminácie,
holokaustu a genocídy s dôrazom na zodpovednosť jednotlivcov, organizácií a národov za dodržiavanie
ľudských práv a na citlivé a empatické vnímanie rôznorodostí v súčasnej globálnej spoločnosti. Priblíženie
subjektívneho prežívania obdobia holokaustu židovskými a nežidovskými obyvateľmi poukáže na
možnosti vytvárania obrazov z histórie, ktoré sú nositeľom posolstva pre súčasnú mladú generáciu.
Workshop bude priestorom na výmenu pozitívnych a negatívnych skúseností učiteľov s problematikou
holokaustu a súvisiacimi témami v školskej praxi.

26.11.2018 - 10:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Inšpirácie v oblasti výučby dejepisu na základných a stredných školách
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: 1. Prezentovať pedagogické skúseností učiteľov dejepisu. 2. Prezentovať metodické
materiály určené pre učiteľov dejepisu 3. Diskusia

28.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Delikvencia v kontexte rizikového vývinu detí a mládeže
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Informačný seminár je určený pre učiteľov, odborných zamestnancov, zamestnancov
zriaďovateľov škôl a školských zariadení podieľajúcich sa na tvorbe materiálov, programov s témou
rizikového správania detí a mládeže. Na seminári sa účastníci oboznámia s vybranými zverejnenými
výstupmi výskumu Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov
- národná self-reportová výskumná štúdia v témach rizikové správanie z pohľadu pedagogických
prístupov, rizikové správanie a dissociálny vývin, rizikové správanie - výskyt a súvislosti, vybrané faktory
etiológie rizikového správania.

28.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Fonologické uvedomovanie ako prekurzor vývinu gramotnosti v kontexte so
školskou zrelosťou a pripravenosťou na školu.
Cieľová skupina: školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, učiteľ pre predprimárne
vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijne kompetencie účastníkov seminára
v oblasti vývinu reči a poukázať na dôležitosť rozvíjania fonologického uvedomovania, ktoré je dôležitým
prekurzorom školskej zrelosti u detí predškolského a mladšieho školského veku.

28.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Deň gramotnosti – funkčná gramotnosť pre každodenný život
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja jednotlivých typov
gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na výsledky
medzinárodných meraní PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD opakovane nedosahujú
očakávané výsledky. Po úvodných odborných prednáškach budú pedagogickí zamestnanci škôl
prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese.
Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov
s uvedenou problematikou.

28.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Realizácia vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností
detí

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár je zameraný na prezentáciu aktivít a konkrétnych telesných
cvičení v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách so zameraním na plnenie vzdelávacích štandardov vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.
Cieľom seminára je poukázať na špecifiká vzdelávacích aktivít prioritne zameraných na rozvoj
koordinačných a kondičných schopností detí, ale aj možnosti nových, inovatívnych prístupov, ktoré budú
smerovať k správnemu motorickému rozvoju detí, ako aj k podpore ich zdravia a zdravého životného
štýlu.

28.11.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Fonologické uvedomovanie ako prekurzor vývinu gramotnosti v kontexte so
školskou zrelosťou a pripravenosťou na školu.
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, špeciálny
pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, školský logopéd
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijne kompetencie účastníkov seminára
v oblasti vývinu reči a poukázať na dôležitosť rozvíjania fonologického uvedomovania, ktoré je dôležitým
prekurzorom školskej zrelosti u detí predškolského a mladšieho školského veku.

29.11.2018 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Orffov inštrumentár – možnosti využitia v rozvoji hudobnosti žiaka
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ základnej
umeleckej školy, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Orffove nástroje sú kľúčovou a dostupnou učebnou pomôckou, ktorá priamo podporuje
ciele učenia . Sú to najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny,
metalofóny), ktoré spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi sprevádzajú detský spev a tanec. Uvedené
nástroje participujú na utváraní hudobných predstáv, umožňujú improvizovať a priamo generovať aj ďalšie
zložky hudobnosti v intenciách rozvoja vokálno-inštrumentálnych kompetencií. Tieto nástroje majú pôvod
v prírode a dlhej histórii ľudskej kultúry a znejú veľmi prirodzene, preto sú uplatniteľné v širokom spektre
vekovej štruktúry žiakov. Vďaka tomu sú to ideálne učebné pomôcky pre rozvoj hudobných a pohybových
schopností detí a otvárajú im cestu k umeniu.

29.11.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Tvorba didaktického testu z prírodovedných predmetov
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: - ukážky dobrej praxe z tvorby didaktického testu - výmena skúsenosti pedagógov pri
tvorbe didaktických testov - tvorba didaktického testu zameraná na konkrétny predmet Podujatie je
určené pre učiteľov 2.stupňa ZŠ – vzdelávacia oblasť Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek
a spoločnosť - geografia.

03.12.2018 - 13:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Zdravie a duševné zdravie - Virtuálny svet a závislosti od internetu a ďalších
technológií
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, koordinátor
prevencie, psychológ, školský psychológ, sociálny pedagóg
Popis podujatia: Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od
internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií.
Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou, z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN v
Bratislave Cieľ seminára: rozšíriť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšiť
informovanosť pedagogických a odborných zamestnancov o zmenách správania žiakov a tendenciách
nezdravého až patologického správania žiakov základných a stredných škôl.

04.12.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Finančná odysea
Cieľová skupina: učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu
môže mať veľa podôb. Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia stredných škôl
prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea
priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné
finančné riziká. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom

procese v rámci implementácie NŠFG.

05.12.2018 - 08:55

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: 1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) 2. Prednášky a panelová diskusia s
tematickými okruhmi: Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie
slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie slovenského národa v rámci habsburskej monarchie. Na
začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie
spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského
zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska
– československých légií – v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Aktivity domácej slovenskej politiky. Situácia
v regiónoch v roku 1918. Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska. lektori: - PhDr. Miroslav Pekník,
CSc., Ústav politických vied SAV - doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických vied SAV - doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických
vied SAV - prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov - PhDr. Peter Zelenák, CSc.,
Filozofická fakulta UK Bratislava - prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice - prof.
PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava Knižný dar - publikácie pre zúčastnených
pedagógov z produkcie ÚPV SAV

06.12.2018 - 08:55

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Dátum konania: 6. december 2018 Miesto konania: historická aula rektorátu UPJŠ,
Šrobárova 2, Košice Charakteristika aktivity: 1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) 2.
Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi: Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred
prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie slovenského národa
v rámci habsburskej monarchie. Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity a presun ťažiska
slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“
Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš.
Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku, Francúzsku a Taliansku.
Aktivity domácej slovenskej politiky. Situácia v regiónoch v roku 1918. Martinská deklarácia a vznik
Česko-Slovenska. lektori: - PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV - doc. PhDr. Nadežda
Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov - PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických vied SAV doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV - prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická
fakulta PU Prešov - Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Východoslovenské múzeum, Košice - PhDr. Peter Zelenák,
CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava - prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava Zúčastnení pedagógovia dostanú ako
knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV. V prípade záujmu si
stiahnite priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených
pokynov.

10.12.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Tvorivá dramatika v edukačnom procese MŠ
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Prezentovanie metódy tvorivej dramatiky v praxi materských škôl, účastník bude poznať
princípy metódy tvorivej dramatiky a jej využiteľnosť v praxi materskej školy.

11.12.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Maturitná skúška z geografie v školskom roku 2018/2019
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Maturitná skúška z geografie v školskom roku 2018/2019 Metodicko-pedagogické
centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 11.12.2018 pozýva na odborný seminár k problematike
maturitnej skúšky z geografie. Počas odborného seminára budú prezentované legislatívne zmeny týkajúce
sa maturitnej skúšky z geografie od školského roku 2018/2019 v prepojení na aktuálne cieľové
požiadavkami na maturitnú skúšku. Tiež bude prezentovaný metodický postup tvorby jednotlivých úloh v
maturitných zadaniach i ukážky konkrétnych maturitných zadaní. V rámci vzdelávania bude priestor na

samostatnú prácu učiteľov, ktorá sa bude týkať tvorby úloh maturitných zadaní. Vzdelávanie je určené
pre učiteľov geografie na gymnáziách. V prípade záujmu o vzdelávanie je možné sa naň prihlásiť
prostredníctvom návratky, ktorá je priložená k pozvánke na uvedenú mailovú adresu.

11.12.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Workshop pre pedagógov výtvarných predmetov
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľ aktivity: Rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa výtvarnej výchovy v oblasti
využitia metód galerijnej animácie. Priblížiť pedagógom konkrétne možnosti využitia výstavy v rámci
pedagogického procesu. Hlavným zámerom výstavy je predovšetkým konfrontovať a podporiť súčasnú
podobu objektu (objektov či inštalácií) ako osobitého spôsobu myslenia v priestore a preferovať
nefiguratívny jazyk foriem, tvarov a ich významových kontextov.

13.12.2018 - 08:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti
Štátneho vzdelávacieho programu
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného semináru je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľov integrujúcich
globálnu výchovu do rôznych vzdelávacích oblastí ŠVP.

13.12.2018 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Ciele a perspektívy náboženstva pre dnešok
Cieľová skupina: náboženská výchova
Popis podujatia: Metodicko - odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy, s cieľom
rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a aktualizovať teoretické i praktické poznatky.
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