METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Semináre, konferencie a iné odborné podujatia organizované od 1.1. do 31.3.2019
09.01.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Ako opravovať maturitné slohové práce z anglického jazyka podľa nových kritérií
Cieľová skupina: učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľ: Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z
anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR a vedieť aplikovať získané informácie v praxi. Cieľová
skupina: učiteľ anglického jazyka strednej školy Program: 08:00 - 11:00
Informácie o nových
kritériách hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky žiakov SŠ z
anglického jazyka na základe dokumentov Referenčný Rámec a Cieľové požiadavky na vedomosti a
zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová. 11:00 - 11:30
Obedová prestávka 11:30 14:00
Intenzívny výcvik hodnotenia písomnej odpovede - aplikačné úlohy zamerané na rozvoj
presnosti hodnotenia
písomnej odpovede v oblastiach: I. obsah textu, II. členenie a
stavba textu, III. gramatika, IV. slovná zásoba doc. Bérešová.

04.02.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Tvorba zadaní pre ústnu maturitnú skúšku - workshop pre učiteľov anglického
jazyky
Cieľová skupina: anglický jazyk, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: 08:00 - 11:00
Informácie o tvorbe a hodnotení ústnej formy internej časti
maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka na základe
referenčného rámca a
cieľových požiadaviek na vedomosti a
zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc.
Bérešová. 11:00 - 11:30
Obedová prestávka
11:30 - 14:00
Intenzívny výcvik tvorby testov
vhodných na hodnotenie ústnej
odpovede, aplikácia kritérií hodnotenia ústneho prejavu
na základe
ukážok výkonov žiakov na rôznych referenčných úrovniach - doc.
Bérešová.

06.02.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Výstava žiackych výtvarných prác výtvarného odboru Základnej umeleckej školy
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: výstava žiackych prác výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Sekule pod
vedením výtvarných pedagógov

07.02.2019 - 12:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Využitie tangramov vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Poskytnúť účastníkom seminára námety na využitie tangramov vo vyučovaní matematiky
s cieľom rozvoja priestorovej predstavivosti a upevňovania učiva geometrie.

11.02.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Výstava žiackych výtvarných prác, Súkromná stredná umelecká škola animovanej
tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Stručná charakteristika aktivity: výstava žiackych prác študijných odborov zo Súkromnej
strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava, pod vedením výtvarných
pedagógov

11.02.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Atestačné minimum
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, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy
Popis podujatia: Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na
atestačnú prácu na prvú atestáciu pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster
odbornej výchovy.

11.02.2019 - 13:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Atestačné minimum
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, vychovávateľ, učiteľ pre predprimárne
vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej
atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu
atestačnej práce druhej atestácie.

14.02.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: TIMSS 2019
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia:

14.02.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Vývoj trhu práce a požiadavky na nové kompetencie absolventov
Cieľová skupina: výchovný poradca, riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár je venovaný problematike príchodu štvrtej priemyselnej revolúcie,
tzv. Priemysel 4.0, ktorá prináša do sveta práce nové inteligentné systémy, nové povolania a nové
pracovné príležitosti. Prináša i očakávania súvisiace s požiadavkami na zamestnancov, čo pre oblasť
vzdelávania znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami
a kompetenciami. Podujatie je určené pre výchovných poradcov, manažment škôl a vyučujúcich
odborných predmetov strednej školy. Účastníci seminára budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, aké sú
očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0.

15.02.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Ako pomôcť tínedžerom zvládnuť rozprávanie nielen na skúškach
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Dospievajúci žiaci celkom ochotne precvičujú rozprávanie, nie vždy však dostatočne
presne a správne na to, aby uspeli na skúške. Súčasný výskum naznačuje, že
pre zdokonalenie zručnosti nestačí len dookola opakovať rovnaké úlohy (ako sa to často deje pri ústnych
skúškach). Žiaci zapojení do úlohy potrebujú našu spätnú väzbu a zároveň monitorovať seba samých, ako
aj zamyslieť sa nad tým, čo robia. Seminár si kladie za cieľ ukázať rôznorodé techniky a postupy pri
precvičovaní zručnosti rozprávania a zisťovaní spätnej väzby v anglickom jazyku. Na seminár je nutné sa
prihlásiť podľa pokynov v pozvánke do 14. 02. 2019 na stránke www.macmillan.sk/seminare

20.02.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Tvorba maturitných zadaní v cudzom jazyku
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Seminár si kladie za cieľ informovať o základných legislatívnych východiskách pri
vytváraní maturitných zadaní v cudzom jazyku. Kolegovia budú mať možnosť si vymeniť skúsenosti pri
zostavovaní maturitných zadaní a formulácií jednotlivých častí maturitného zadania v cudzom jazyku. Na
seminár si prineste so sebou ukážky vlastných maturitných zadaní.

25.02.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Využitie aplikačných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD
Cieľová skupina: vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľ: Prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD

27.02.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Tvorivá dielňa
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľom tvorivej dielne je rozvíjať kreativitu účastníkov pri využívaní odpadového
materiálu na výrobu dekoratívnych a darčekových predmetov so žiakmi základných škôl. Účastníci budú
mať možnosť získať od skúsenej lektorky mnoho osvedčených pedagogických skúseností a praktických
rád a vytvoriť si vlastné výrobky.

27.02.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Aktuálne otázky v riadení škôl a ŠZ z pohľadu štátnej školskej inšpekcie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa
Popis podujatia: Cieľom Štátnej školskej inšpekcie je aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a
vzdelávania – na základe externej evalvácie poskytovať objektívne zistenia o stave výchovy a vzdelávania
v regionálnom školstve a zároveň poskytnúť informácie vo forme spätnej väzby školám a školským
zariadeniam, rodičom, zriaďovateľom a ďalším zainteresovaným v oblasti vzdelávania. Cieľom odborného
seminára je rozšíriť profesijné kompetencie účastníkov seminára, vedúcich zamestnancov škôl a ŠZ
v oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Obsah seminára je spracovaný na základe analýzy
realizovanej inšpekčnej činnosti štátnej školskej inšpekcie.

27.02.2019 - 09:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Grammatik
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár zameraný na vyučovanie nemeckej gramatiky s podporou
interaktívnych cvičení s integrovaným kľúčom riešenia, podporou na CD a možnosťou kontrolovať svoje
vedomosti po každej kapitole pomocou autotestu. Seminár je určený pre učiteľov nemeckého jazyka.

28.02.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Zdravotná výchova v materskej škole
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia:
Cieľom odborného semniára je poznať možnosti implementácie projektov
Slovenského červeného kríža do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a ich prepojenie na
aktuálny Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

04.03.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Čitateľská gramotnosť žiakov strednej odbornej školy
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: V úvode seminára lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. bude prezentovať ciele
čitateľskej gramotnosti a prácu s informáciami vo východiskových textoch, na ktorú nadväzujú
vzdelávacie aktivity účastníkov podujatia. Učitelia strednej odbornej školy budú diskutovať o možnostiach
napĺňania cieľov čitateľskej gramotnosti v jednotlivých aj odborných predmetoch, k rôznym druhom
textov tvoriť úlohy na rozvoj čitateľských zručností žiakov a v skupinách následne prezentovať a hodnotiť
produktívny proces organizovania myšlienky v texte.

04.03.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Seminár pre učiteľov ANJ všetkých typov základných škôl
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Metodický seminár pre učiteľov ANJ na ZŠ má dve časti - prvá prináša jednoduché,
efektívne a zábavné aktivity, ktoré motivujú žiakov učiť sa slovnú zásobu a frázy, ktoré napomáhajú
aktívnej komunikácii v angličtine. Druhá časť predstavuje päť inšpiratívnych techník, ktoré posilňujú
plynulosť rozprávania. Na seminár je nutné sa prihlásiť najneskôr do 1. marca 2019 na
www.macmillan.sk/seminare.

04.03.2019 - 12:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Čitateľské zručnosti žiakov v odbornom výcviku a odbornej praxi
Cieľová skupina: majster odbornej výchovy
Popis podujatia: Odborný seminár je organizovaný pre majstrov odborného výcviku strednej odbornej
školy. V úvodnej časti stretnutia bude lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. prezentovať výsledky
medzinárodných meraní čitateľskej gramotnosti žiakov najmä stredných odborných škôl. Účastníci sa
následne zoznámia s rôznymi druhmi úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, počas skupinovej
práce budú tvoriť úlohy na čítanie s porozumením pre svojich žiakov a diskutovať o možnostiach
napĺňania cieľov čitateľskej gramotnosti v rámci odborného výcviku, resp. odbornej praxe.

05.03.2019 - 13:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Finančná odysea
Cieľová skupina:
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár je určený učiteľom základných a stredných škôl a
koordinátorom finančného vzdelávania na školách. Cieľom odborno-metodického seminára je získanie
odborných vedomostí a zručností s imlementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej

gramotnosti do výchovno.- vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s
využitím stolovej hry Finančná odysea.

08.03.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Domáce násilie - jeho podstata a prevencia
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, asistent učiteľa
Popis podujatia: DP MPC Komárno organizuje v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom odborný
seminár s názvom Domáce násilie - jeho podstata a prevencia, ktorý sa uskutoční 8. marca 2019 v
priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne. Odborný seminár je určený pre učiteľov
základných a stredných škôl. Odborný seminár bude prebiehať v jazyku maďarskom.

12.03.2019 - 14:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Princípy učenia a vytváranie motivácie pre učenie
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský ŠP,
terénny ŠP
Popis podujatia: Odborný seminár je organizovaný pod gesciou Občianskeho združenia DAMI
a Občianskeho združenia Srdce autizmu v spolupráci s MPC RP Prešov. Odborný seminár je určený pre
rodičov deti s poruchou autistického spektra a profesionálov pracujúcich so žiakmi s PAS a inými
vývinovými poruchami. Ide o seminár z cyklu seminárov o využití aplikovanej behaviorálnej analýze
v edukácií detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa zameriava na základné
princípy učenia, ako je motivácia, kontrola stimulom, posilnenie, vyhasínanie. Druhá časť seminára je
zameraná na oblasť motivácie a vytvárania motivátorov pre ďalšie učenie.

13.03.2019 - 09:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Zelená sieť - inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Metodicko-pedagogické cenrum v Komárne v spolupráci so Slovenskou agentúrou
životného prostredia organizuje metodický deň pre učiteľov biológie, environmentálnej výchovy a
koordinátorov environmentálnej výchovy ZŠ s názvom ,, Zelená sieť - inšpirácie pre praktické aktivity v
environmentálnej výchove ZŠ." Metodický deň sa uskutoční 13. marca 2019 v priestoroch detašovaného
pracoviska v Komárne.

15.03.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Prevencia kriminality
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, výchovný poradca
Popis podujatia: Seminár bude zameraný na problematiku prevencie kriminality u mladistvých. Cieľom je
ukázať a pomenovať priestupky, prečiny a trestné činy a ich vplyv na život mladých ľudí. Veľká pozornosť
bude venovaná predchádzaniu a prevencii páchania trestnej činnosti. Seminár je určený pre učiteľov na
druhom stupni základných škôl a učiteľov stredných škôl. Odborná prednáška lektorov z policajného zboru
bude pokračovať workshopom na tému, ako predchádzať kriminalite u mladistvých. Účastníci seminára
získajú podklady vhodné na využitie vo výchovno-vzdelávacom procese.

18.03.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Chráňme vodu naše prírodné bohatstvo
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Stručná charakteristika aktivity: výstava a súťaž žiackych výtvarných prác zameraných
na tému ochrany prírodného bohatstva vody

18.03.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Oprava písomnej práce v cudzom jazyku
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom seminára je sprostredkovať učiteľom obsah maturitnej skúšky v cudzom jazyku v
súvislosti s cieľovými požiadavkami na maturanta v cudzom jazyku, na základe výmeny skúseností
poukázať na rozdiely vo vnímaní hodnotiacich kritérií pri oprave písomnej práce v cudzom jazyku, umožniť
učiteľom zjednotiť si vlastné názory na vnímanie kritérií pri hodnotení písomnej práce.

19.03.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Od Prešporka po Bratislavu
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je predstavenie programu k aktuálnej výstave Bratislava
1919/Pripojenie k Československu, prezentácia programu Príbeh Starej radnice a praktické ukážky aktivít
k týmto programom, prezentovať návrhy aktivít pri práci s písomnými prameňmi na realizáciu v
edukačnom procese.

20.03.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa
Cieľová skupina: občianska náuka, odborné predmety – ekonomické vedy
Popis podujatia: Odborno-metodický seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky je určený učiteľom základných a stredných škôl a koordinátorom finančného
vzdelávania na školách.Účastníci seminára sú učitelia občianskej náuky na základných a stredných
školách, učitelia ekonomických predmetov na stredných školách a koordinátori finančného vzdelávania na
školách. Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie finančnej gramotnosti učiteľov základných
a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na imlementáciu požiadaviek Národného
štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

22.03.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Pearson EduTour 2019
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom konferencie pre učiteľov anglického jazyka je rozšíriť a prehĺbiť profesijné
kompetencie a prezentovať inovácie vo vyučovaní anglického jazyka na základných a stredných školách.

25.03.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Jarná kreatívna dielňa - I. skupina
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, asistent učiteľa, vychovávateľ, asistent
vychovávateľa
Popis podujatia: Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne na základe Vašich požiadaviek organizujeme
jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI. Cieľom podujatia je praktické
vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ. Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:
Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou. Sliepočku
z filcu - zdobenie farbou na textil Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek - zdobenie servítkovou technikou
a praskajúcim gelom Lektorka kreatívnej dielne: Judit Göbő (Mira Office Levice) Výdavky na použité
materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené
produkty budú majetkom účastníka.) Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku.

25.03.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Ako písať atestačnú prácu na 1. atestáciu v odbore vychovávateľ
Cieľová skupina: vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľom podujatia je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie,
o požiadavkách na formálnu a obsahovú stránku atestačnej práce v odbore vychovávateľ.

25.03.2019 - 13:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Jarná kreatívna dielňa - II. skupina
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, asistent učiteľa, vychovávateľ, asistent
vychovávateľa
Popis podujatia: Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne na základe Vašich požiadaviek organizujeme
jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI. Cieľom podujatia je praktické
vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ. Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:
Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou. Sliepočku
z filcu - zdobenie farbou na textil Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek - zdobenie servítkovou technikou
a praskajúcim gelom Lektorka kreatívnej dielne: Judit Göbő (Mira Office Levice) Výdavky na použité
materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené
produkty budú majetkom účastníka.) Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku.

27.03.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Atestačné minimum
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár zameraný na atestačný proces prvej atestácie v jazyku národnostných
menšín pre učiteľov ZŠ a SŠ s VJM.

29.03.2019 - 09:45

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Rozvoj komunikačných zručností žiakov v anglickom jazyku
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný seminár: How to help teens with their speaking for exams and beyond - They
can use what they can remember... je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku
s podporou materiálov vydavateľstva Macmillan Education. Seminár je určený pre učiteľov anglického
jazyka.
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