Semináre, konferencie a iné odborné podujatia organizované od 1.4. do 30.6.2019
01.04.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: IKT v predprimárnej edukácii
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s
možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych úloh v programe
Hot potatoes.

01.04.2019 - 12:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: IKT v predprimárnej edukácii
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s
možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych úloh v programe
Hot potatoes.

04.04.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka, prezentovať
inovatívne postupy, ktoré by obohatili obsah výučby anglického jazyka na druhom stupni základných škôl
a vedieť aplikovať získané informácie v praxi.

05.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Domáce násilie - jeho podstata a prevencia
Cieľová skupina: učiteľ, psychológ, školský psychológ
Popis podujatia: Metodicko-pedagogické centrum v Komárne organizuje v spolupráci s Koordinačnometodickým centrom jednodňový odborný seminár v maďarskom jazyku pre prevenciu domáceho násilia.
Odborný seminár sa uskutoční 5. apríla 2019 v priestoroch detašovaného pracoviska v Komárne.

05.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Príprava na vykonanie prvej atestácie pre učiteľov pre predprimárne vzdelávanie
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom podujatia je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie,
o požiadavkách na formálnu a obsahovú stránku atestačnej práce v podkategórii učiteľ pre predprimárne
vzdelávanie (pre učiteľa materskej školy). Odborný seminár nenahrádza prípravné atestačné vzdelávanie.

05.04.2019 - 13:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Atestačné minimum
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 k 30.06.2019 na
základe toho, že získali 60 kreditov. Cieľ odborného seminára: · získať základné informácie o
podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu · konzultovať rámcový návrh
projektu atestačnej práce Podmienkou účasti na odbornom seminári je spracovanie základnej štruktúry
projektu atestačnej práce (rozsah 1 – 2 strany formátu A4): · výber tematického okruhu (podľa
ustanovenia § 14 ods. 7 alebo 8 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009) · návrh témy atestačnej práce · základné
východiská · definovanie odborno-metodického problému · stanovenie cieľa atestačnej práce · základná
štruktúra atestačnej práce · očakávaný prínos. Záujemcovia potvrdia účasť na odbornom seminári
zaslaním návratky na e-mailovú adresu uvedenú v návratke.

09.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Tkanie na kartóne a cigánske tkanice
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Na workshope sa účastníci zoznámia s tachnikou cigánskych tkaníc a tkania na kartóne.

09.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Medzinárodný deň Rómov
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, špeciálny

pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, psychológ, školský psychológ
Popis podujatia: Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej
môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z
rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí
rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.

10.04.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Atestačné minimum pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Seminár je zameraný na oboznámenie učiteľov predprimárneho vzdelávania s
legislatívnymi požiadakymi na vykonanie 1. atestácie, s obsahovými a formálnymi požiadavkami na
napísanie atestačnej práce a s podmienkami na prihlasovanie sa na atestáciu cez MPC.

10.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Korene a hodnoty
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ pre predprimárne
vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné
vzdelávanie, asistent učiteľa
Popis podujatia: Výstava a tvorivá dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov
a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím
medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch
GTF PU v Prešove. ext. (hosť) J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita ,
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC
Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof.
Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

11.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Korene a hodnoty
Cieľová skupina:
Popis podujatia: Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie
oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS
+. Tvorivé dielne pre žiakov všetkých vekových kategórií vedené lektormi MPC s využitím didaktickej
pomôcky. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (škola, ročník, počet žiakov,
zodpovedný pedagóg) na: adriana.kvetkova@mpc-edu.sk. Vaša účasť bude potvrdená spätným mailom,
ktorý bude obsahovať aj časový harmonogram tvorivých dielní pre vašu skupinu žiakov.

11.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia:

11.04.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Od pôžitku k úzkosti a späť - workshop pre pedagógov výtvarných predmetov
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy
Popis podujatia: Workshop je zameraný na konkrétne možnosti využitia výstavy Od pôžitku k úzkosti a
späť v rámci pedagogického procesu. Výstava prdestavuje výber z tvorby autora súčasného umenia
Borisa Sirku. Cieľom podujatia je zoznámiť s možnosťami interpretácie výtvarných diel súčasného umenia
a prostredníctvom tvorivých aktivít implementovať ich do edukačného procesu. Cieľovou skupinou
workshopu sú učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Lektormi podujatia budú galerijné pedagogičky
Východoslovenskej galérie v Košiciach.

12.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: KORENE A HODNOTY
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 všeobecné
vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ

základnej umeleckej školy
Popis podujatia: Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +
Program: 09.00 - 09.45 Slávnostné otvorenie 09.45 - 10.00 Prehliadka 10.00 - 12.00 Odkaz hodnôt pre
súčasnosť, tvorivé dielne so zameraním na metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre
vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty Garant podujatia: PaedDr. Darina Výbohová,
PhD. Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (meno,
priezvisko, zamestnávateľ - škola) na: jana.rafajova@mpc-edu.sk.

15.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Atestačné minimum
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy
Popis podujatia: Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 15.4.2019
pozýva na odborný seminár týkajúci sa atestácií pre pedagogických zamestnancov. Cieľom podujatia je
prezentovať základné informácie o podmienkach vykonania 1. a 2. atestácie a požiadavkách na atestačnú
prácu k 1. a 2. atestácii pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné
vzdelávanie a majú záujem požiadať o vykonanie atestácie k 30.6.2019 na základe získania 60 kreditov. V
prípade záujmu o daný seminár je možné sa naň prihlásiť prostredníctvom návratky priloženej k pozvánke
na uvedenú mailovú adresu.

15.04.2019 - 12:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľom podujatia je sprostredkovať základné informácie o podmienkach vykonania 1.
a 2.atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu k 1. a 2. atestácii 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. Konzultovať rámcový návrh
projektu atestačnej práce.

16.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Korene a hodnoty
Cieľová skupina:
Popis podujatia: Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie
oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS
+. Tvorivé dielne pre žiakov vedené lektormi MPC s využitím didaktickej pomôcky. V prípade záujmu o
registráciu na podujatie posielajte informácie (škola, ročník, počet žiakov, zodpovedný pedagóg)
na: adriana.kvetkova@mpc-edu.sk. Vaša účasť bude potvrdená spätným mailom, ktorý bude obsahovať aj
časový harmonogram tvorivých dielní pre vašu skupinu žiakov.

16.04.2019 - 13:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Finančná odysea
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
primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb. Jednou z nich je aj
využívanie edukačných hier .Učitelia základných a stredných škôl prešovského a košického kraja budú
mať možnosť v rámci odborno-metodického seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej
autora. Cieľom odborno-metodického seminára je získanie odborných vedomostí a zručností s
implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno - vzdelávacieho
procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

16.04.2019 - 14:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra
Cieľová skupina:
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 detí 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 edukácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Seminár s názvom „Učenie
komunikácie u detí s poruchami autistického spektra“ sa zameriava na rozvoj komunikácie u dieťaťa

v ranom veku, s dôrazom na učenie mandov, vytváranie a zachytenie motivácie pre učenie, učenie
posunkov u nevokálnych detí, vytváranie plánu učenia mandov a prechod od posunkov k vokálnej reči.

17.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí,ktorí robia chyby a učia sa.
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, vychovávateľ, pedagogický asistent
Popis podujatia: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s
Mestským úradom v Prešove , odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu dňa 17.4. 2019 organizuje
metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú
najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia(Róbert Kiyosaki), ktorého zámerom je zvyšovanie profesijných
kompetencií učiteľov základných škôl mesta Prešov. Počas metodického dňa budú pedagógom,
vychovávateľom predstavené nové aplikácie, edukačné postupy, inovatívne vzdelávacie metódy v
modenom spôsobe vyučovania.

23.04.2019 - 13:00

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,
asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, psychológ, školský
psychológ, školský logopéd
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.

24.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese I.
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Workshop sa zameriava na rozvoj kreativity a vlastnej tvorby v oblasti hrnčiarstva, na
riešenie technických problémov výtvarného charakteru, a na získanie a rozvoj kompetencii PZ využívať
techniky tradičných remesiel v edukačnom procese. Ponúka možnosť získať nové zručnosti, ktoré môžu
využiť na hodine výtvarnej výchovy alebo v záujmovom krúžku na škole. Témy podujatia: ručná
keramická tvorba, vytvorenie jednoduchej formy s valčekovaním, točenie na hrnčiarskom kruhu - základy
točenia. Workshop bude realizovaný na základe žiadostí Špeciálnej základnej školy v Trebišove pre
kolektív PZ ŠZŠ M.R. Štefánika, Trebišov.

24.04.2019 - 09:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Interaktívnosť vo vyučovaní nemeckého jazyka pre ZŠ a SŠ
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa
nemeckého jazyka v oblasti práce s interaktívnou podporou učebnice v školskej praxi, prácou s videami
vo vyučovaní nemeckého jazyka.

25.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa
anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou
s metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka. 1. Prezentácia účastníkov 2. Vstup MPC (PaedDr. Oľga
Nestorová) Informácia o príprave a realizácii vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas prvého polroku 2019
3. Oboznámenie sa s interaktívnymi metódami a ich využitím v anglickom jazyku 4. Workshop – rozvíjanie
žiackej tvorivosti 5. Workshop – upevňovanie slovnej zásoby 6. Diskusia 7. Záver

26.04.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie

Popis podujatia:

26.04.2019 - 08:45

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Experiment na hodine fyziky
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Odborný je zameraný na prezentovanie možností využívania fyzikálneho experimentu, na
didaktické aspekty jeho uplatnenia a prínosy vo výchovno-vzdelávacom procese. Skúsený pedagóg Jozef
Beňuška, ocenený na domácej i zahraničnej pôde, sa s účastníkmi seminára podelí o svoje cenné
skúsenosti. Cieľom podujatia je rozvíjať kompetencie účastníkov v oblasti využitia experimentu vo
fyzike, so zameraním na stanovenie cieľov, význam zručností pri realizácií, odbornú prípravu vyučujúceho,
aktívne zapojenie žiakov a využitie potenciálu experimentu v procese vyučovania.

26.04.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Inovatívne metódy vo výchove v CDR
Cieľová skupina:
Popis podujatia: Odborný seminár je zameraný na prácu s malými sociálnymi skupinami v kontexte
procesov sociálneho rozvoja a kooperatívneho učenia. V sociálnom rozvoji dieťaťa v CDR - Centre pre
rodinu a dieťa má rozhodujúci význam nielen vychovávateľ, ale aj deti - členovia samostatne usporiadanej
skupiny. Dôležitými cieľmi pri práci so samostatne usporiadanou skupinou je rozvíjanie pozitívneho
vodcovstva a zodpovednosti, teda zámerného prenášania riadenia a disciplíny detí na skupinu a zo
skupiny na jednotlivcov. Interpersonálnu dynamiku skupín môže ovplyvňovať práve voľba stratégií
kooperatívneho učenia.

29.04.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Etická výchova vo výchove mimo vyučovania
Cieľová skupina: vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľom podujatia je poznať základné zložky etickej výchovy a osvojiť si metodický postup,
vhodné metódy a formy práce prostredníctvom aktivít.

29.04.2019 - 10:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Pojmové mapovanie v matematike, fyzike
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia:

01.05.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Milan Rastislav Štefánik
Cieľová skupina: učiteľ
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

02.05.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: IKT v primárnom vzdelávaní
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov primárneho vzdelávania s možnosťami
využitia IKT pri edukácii a poskytnúť im návody na vytvorenie interaktívnych cvičení v programe Hot
potatoes.

02.05.2019 - 12:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: IKT v predprimárnej edukácii
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami
využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych aktivít v programe Hot
potatoes.

09.05.2019 - 08:00
Podujatie: Dieťa v modernom svete

Pracovisko MPC: Košice

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je pohľad na vývin 2 - 6-ročného dieťaťa v kontexte zmien v
súčasnej spoločnosti. Aby dieťa bolo šťastné a spokojné a mohlo realizovať svoje predpoklady, musí sa
cítiť bezpečne. Musí vedieť, že je súčasťou sveta a svetu aj rozumieť. Bezpečnosť a zmysluplnosť zažíva
predovšetkým prostredníctvom uspokojovania základných vývinových potrieb v rodine, neskôr v kontakte
s inými ľuďmi. Potrebuje miesto, kam patrí, podporu, starostlivosť, ochranu. To je niečo, čo sa nemení.
Dieťa stále potrebuje rodinu - ale ako vyzerá dnešná rodina? Ako plní svoje funkcie a napĺňa základné
potreby? Akú rolu hrá v živote dnešných detí materská škola? Dokáže dať dnešným deťom pocit istoty a
zmysluplnosti a dostatočne ich pripraviť do ďalšieho života? Nad týmito otázkami sa budeme zamýšľať a
ponúkať postrehy z vlastnej práce - z pohľadu odborníka v pedagogicko-psychologickej poradni.

14.05.2019 - 14:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Riešenie problémového správania u detí s poruchou autistického spektra.
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ
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 detí 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 edukácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Seminár s názvom „Riešenie
problémového správania u detí s poruchou autistického spektra“ sa zameriava na určenie funkcie
problémového správania pomocou ABC dát, využitie alternatívnych, proaktívnych a reaktívnych stratégii,
zber dát a vytváranie plánov pre intervenciu problémového správania.

16.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Prevencia drogovej závislosti a kriminality
Cieľová skupina: učiteľ, výchovný poradca, zástupca riaditeľa, triedny učiteľ, koordinátor prevencie
Popis podujatia: Odborný seminár so skúseným lektorom z praxe je určený pre koordinátorov drogovej
prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov vybraných predmetov
základných a stredných škôl. Seminár je zameraný na získanie a zdokonalenie profesijných kompetencií
potrebných na riešenie problematiky drogovej prevencie, prevencie s tým súvisiacej manipulácie
osobnosti, kriminality a sociálno-patologických javov. Účastníci získajú zaujímavé informácie o drogách
a ich účinkoch, o systéme práce a agitácie drogových dílerov, o osobnosti drogovo závislého, ale i o práci
polície, prevencii v praxi, komunikácii s drogovo závislou osobou a rodičmi závislého, dôvodoch
a následkoch závislosti a tiež o odborníkoch na danú problematiku, komunitných a liečebných
zariadeniach.

17.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Cieľ: Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka v oblasti
práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo vyučovaní
anglického jazyka

17.05.2019 - 12:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Fono 2 a Fono 3 – multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a
slovnej zásoby
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP,
školský logopéd
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.

20.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Prečo sú učebné štýly mýtus a čo skutočne pomáha žiakom v procese učenia sa?
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Témou odborného seminára je teória o učebných štýloch žiakov, ktorá je v oblasti
vzdelávania stále populárna aj napriek tomu, že neurovedci učebné štýly považujú za neuromýtus. V prvej
časti seminára budú predstavené fakty z oblasti neurovedy, ktoré vysvetľujú ako funguje mozog a tiež

výsledky štúdií zameraných na učebné štýly. V ďalšej časti seminára budeme spoločne diskutovať o tom,
čo môže skutočne zlepšiť proces učenia sa žiakov namiesto učebných štýlov. Cieľom seminára je vytvoriť
konkrétne návrhy na postupy, ktoré podporujú proces učenia sa.

20.05.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Tvorba učebných úloh na podporu prírodovednej gramotností žiakov
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: - výmena skúsenosti pedagógov pri aplikovaní výsledkov štúdieTIMSS v rámci MZ zásady tvorby učebných úloh vo väzbe na prírodovednú gramotnosť - tvorba učebných úloh na
zlepšenie úrovne PVG vlastných žiakov v štruktúre vyučovacej jednotky

20.05.2019 - 13:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Atestačné minimum
Cieľová skupina: majster odbornej výchovy, vychovávateľ, špeciálna pedagogika, učiteľ
Popis podujatia: Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí
neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30. 06.
2019 na základe toho, že budú spĺňať podmienku 60 platných kreditov. Účastníci seminára sa oboznámia
s podmienkami na podanie žiadosti o vykonanie atestácie, s požiadavkami na vypracovanie atestačnej
práce a na vykonanie atestácie.

20.05.2019 - 14:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Inovatívne trendy vo výučbe matematiky
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov matematiky, prezentovať
inovatívne trendy, ktoré by obohatili obsah výučby matematiky na gymnáziu a vedieť aplikovať získané
informácie v praxi. 14:00 - 15:00
Informácie o nových inovatívnych postupoch vo výučbe
matematiky
na gymnáziu. 15:00 - 15:15
Prestávka 15:15 - 16:30
Intenzívny
výcvik konkrétnych inovácií na obohatenie obsahu výučby
matematiky na gymnáziu,
diskusia.

21.05.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v
predmete slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: V úvode seminára lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. bude prezentovať
problematiku metakognície, vymedzí súvisiace pojmy a predstaví vybrané čitateľské stratégie, ktoré pri
práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov. Účastníci získajú prehľad o
možnostiach výberu čitateľských stratégií v pedagogickej praxi pri práci s rôznymi druhmi textov.
Následne v pracovných skupinách účastníci pripravia aplikáciu vybraných čitateľských stratégií do
vyučovacieho procesu predmetu slovenský jazyk a literatúra a predstavia modelové situácie svojím
kolegom. Vrcholom podujatia bude diskusia o vhodnosti výberu jednotlivých čitateľských stratégií
vzhľadom na vek žiakov, súlade vybranej stratégie a textu, pútavosti jej aplikácie, náročnosti na prípravu
učiteľa a pod. Detašované pracovisko MPC v Žiline organizuje podujatie v spolupáci so Školským úradom
v Zakamennom.

23.05.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Späť na stene
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Workshop je zameraný na interpretáciu výtvarných diel súčasného výtvarného umenia.

24.05.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Grafomotorické predpoklady písania
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Rozvíjať znalosti v oblasti grafomotorického vývoja dieťaťa a jeho grafomotorických
zručností súvisiacich s predpisateľskou gramotnosťou vo vzdelávaní v materskej škole. Získať poznatky a
zručnosti v realizácii výtvarných aktivít podporujúcich rozvoj grafomotorických zručností detí.

24.05.2019 - 08:45

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Deň gramotnosti – funkčná gramotnosť pre každodenný život

Cieľová skupina: učiteľ, špeciálna pedagogika, vychovávateľ
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. Pozornosť venuje i problematike inklúzie v danej oblasti. Pedagogickí zamestnanci
škôl budú 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.

27.05.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Život jednej steny - výtvarný workshop
Cieľová skupina: vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti vychovávateľov pri aplikácii
inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. V nadväznosti na tvorivý výtvarný workshop bude
nasledovať prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a možností implementácie
niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej
činnosti v esteticko-výchovnej oblasti ŠKD a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem
a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

28.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Workshop pre učiteľov anglického jazyka základnej školy. Lektor: Mgr. Jarmila Tomanová,
Ventures Books Cieľ: Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti
práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo vyučovaní
anglického jazyka. Program: 08:45 – 09:00 Prezentácia účastníkov 09:00 – 10:00 Workshop – Kreatívna
výučba angličtiny pomocou metódy CLIL 10:00 – 10:30 Prestávka s malou výstavkou a občerstvením
10:30 – 11:30 Workshop – Rozširovanie slovnej zásoby - rozširovanie obzorov 11:30 – 12:00 Diskusia a
záver

28.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Rozvíjanie emočnej inteligencie, duševná hygiena
Cieľová skupina: učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre
primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné
vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: DP MPC Komárno organizuje dňa 28. mája 2019 workshop pre učiteľov materských,
základných a stredných škôl pod názvom Rozvíjanie emočnej inteligencie, duševná hygiena. Cieľom
workshopu je priblížiť problematiku dôležitosti rozvíjania emočnej inteligencie v pedagogickej praxi, ako aj
prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

28.05.2019 - 09:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Nepodliehajme stereotypom
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom neakreditovanej aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť
pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z pilotáže 6 vyučovacích hodín v medzinárodnom
projekte Challenging Extremism- Vzdorujeme extrémizmu. Vyučovacie hodiny sú projektované pre 4.
ročník ZŠ a 5. ročník ZŚ (ETV, NBV, DEJ).

29.05.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Testovanie piatakov ako prostriedok hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov po
ukončení primárneho vzdelávania
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, riaditeľ, zástupca
riaditeľa
Popis podujatia: Seminár je rozložený do dvoch vzájomne nadväzujúcich častí, v ktorých sa účastníci
oboznámia s teoretickými východiskami testovania žiakov 5. ročníka (T5) a ich vplyvom na hodnotenie
kvality vzdelávania v školách na Slovensku. Každá časť seminára sa skladá z teoretickej a praktickej časti.
Po teoretickom zavedení témy v prvej časti seminára, ktorá je ale tiež prepojená s praktickými ukážkami
analýzy testov a testových úloh v T5 nasleduje praktická činnosť učiteľov s testami a tvorbou úloh v nich,
ich analýzou a komparáciou s kurikulom daného predmetu. Súčasťou každého seminára je priestor na
otvorenú diskusiu k téme. 1. deň (29. máj 2019 - 8:30 - 15:30) Teoretická časť: Východiskové kontexty

národného testovania piatakov Zavedenie testovania piatakov ako jedného z podstatných nástrojov
hodnotenia primárneho vzdelávania Teoretické východiská k tvorbe testov a testových úloh Bloomova
taxonómia kognitívnych cieľov výchovy Praktická časť: Prezentácia názorov učiteľov na Testovanie 5
získaných z dotazníka realizovaného s učiteľmi, vyplnenie dotazníka účastníkmi seminára Vlastná tvorba
úloh podľa Bloomovej taxonómie - práca so vzdelávacími štandardmi pre primárne vzdelávanie v ŠVPvyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika (práca v skupinách) Diskusia zameraná
na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na
úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe) 2. deň (30. máj
2019 - 8:30 - 15:30) Teoretická časť: Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré
mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch zo slovenského jazyka a literatúry - prezentácia
výsledkov výskumu Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na
celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch z matematiky - prezentácia výsledkov výskumu Praktická časť:
Práca s testom zo SJL použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu
(súbežne s prezentáciou v teoretickej časti) Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z
učiva SJL v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách) Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej
taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza
učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe) Práca s testom z matematiky použitým v T5 analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu (súbežne s prezentáciou v teoretickej
časti) Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva matematiky v 4. ročníku ZŠ
(práca v skupinách)

29.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom workshopu je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického
jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo
vyučovaní anglického jazyka. Program je určený pre učiteľov anglického jazyka základných škôl. Lektormi
sú PaedDr. Eva Lange, PhD., Ventures Books, Mgr. Mária Marciová z RP MPC v Prešove. Program
podujatia: 1. Prezentácia účastníkov. 2. Vstup MPC (Mgr. Mária Marciová). Informácia o príprave a
realizácii aktivít pre učiteľov v roku 2019 . 3. Workshop – Kreatívne rozvíjanie cudzojazyčných zručností u
žiakov. 4. Workshop – Anglická gramatika trochu inak. 5. Diskusia 6. Záver

30.05.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Učíme (sa) dane
Cieľová skupina: občianska náuka, odborné predmety – ekonomické vedy
Popis podujatia: Poskytnúť učiteľom ucelené informácie o daňovej sústave v SR, daňovej legislatíve, a
daňových povinnostiach ktoré by boli využiteľné aj v pedagogickej praxi v rámci tém finančnej
gramotnosti. Obsah seminára:  Základné pojmy a povinnosti  Spôsoby platenia daní  Vysvetlenie
rozdielu medzi platením daní FO (fyzickej osoby) a PO (právnickej osoby)  Sadzby dane, daňové
priznania, daňový bonus,  Vyhlásenie (2%) na samostatnom tlačive  Komunikácia s FS  Porovnanie
daňovej povinnosti vo V4  Systém práce daňových úradníkov  Edukačný portál TAXEDU

31.05.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Percepčné činnosti v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Predstaviť učiteľom predprimárneho vzdelávania dimenzie percepčných činností.
Poskytnúť námety na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku prostredníctvom percepčných
činností.

31.05.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Milan Rastislav Štefánik – 100.výročie úmrtia
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Poskytnúť učiteľom metodické inšpirácie súvisiace so životom a vedeckou prácou M .R.
Štefánika - jeho odkaz pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

04.06.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Apps und Tools für den DaF/DaZ Unterricht
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom workshopu je predstaviť učiteľom rôzne formy elektronickej podpory učebníc NEJ
a možnosti využívania multimediálnych aplikácií na hodinách NEJ. Workshop organizujeme v spolupráci s

vydavateľstvom KLETT. Prihlásenie je nutné do 31. 5. 2019.

04.06.2019 - 13:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Apps und Tools für den DaF/DaZ Unterricht (SŠ)
Cieľová skupina: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom workshopu je predstaviť učiteľom možnosti využívania rôznych multimediálnych
aplikácií na hodinách NEJ. Workshop organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom KLETT. Prihlásenie je
nutné do 31. 5. 2019.

06.06.2019 - 08:45

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným postihnutím v slovenskej spoločnosti
Cieľová skupina: učiteľ, špeciálna pedagogika, vychovávateľ
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.

06.06.2019 - 09:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Nepodliehajme stereotypom
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára a workshopu je prezentovať efektívne a overené vyučovacie
materiály a metodicky spracované vyučovacie hodiny, zamerané na problematiku extrémizmu. Účastníci
budú mať možnosť získať a rozvíjať kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom. MPC je
partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu - Challenging Extremism,
ktorý je zameraný na elimináciu prejavov extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania
pedagógov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Seminár Nepodliehajme stereotypom
podporený workshopom aktuálne zdieľa výstupy projektu s učiteľmi a vychovávateľmi primárneho a
nižšieho stredného vzdelávania.

10.06.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Kyberšikanovanie na stredných školách
Cieľová skupina: psychológ, školský psychológ
Popis podujatia: Vzdelávacie podujatie ponúka komparáciu súčasných poznatkov šikanovania a
kyberšikanovania, vymedzenie týchto sémanticky totožných pojmov, ktoré je doplnené o výsledky
výskumov kyberšikany a modelu prevencie kyberšikanovania na Slovensku a v zahraničí. Prezentovaný
bude aj preventívny program zameraný na prevenciu kyberšikanovania, ktorý sa môže realizovať v
triednom kolektíve žiakov stredných škôl alebo vyšších ročníkov základných škôl (dospievajúcej mládeže),
v ktorých sa vyskytli prípady kyberšikanovania, šikany, ale aj v akomkoľvek inom triednom kolektíve z
dôvodu prevencie sociálno-patologických javov.

10.06.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Slovensko pri vzniku Česko - Slovenska
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Seminár je zamenaný na tematické okruhy: Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred
Prvou svetovou vojnou; Na začiatku vojny - vyhlásenie politickej pasivity a presun ťažiska slovenskej
politiky do zahraničia; Aktivity domácej slovenskej politiky. Súčsťou seminára bude výstava Roky bojov,
obetí a nádejí (1914 - 1920). Seminár je určený pre učiteľov ZŠ a SŠ. Účastníci získajú knižné publikácie z
produkcie Ústavu politických vied SAV a Štátneho archívu v Bratislave.

11.06.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Práca s malou sociálnou skupinou vo výchove v CDaR
Cieľová skupina: vychovávateľ
Popis podujatia: Odborný seminár je zameraný na prezentovanie metodicky spracovaných edukačných
materiálov vhodných pre využitie v práci vychovávateľov CDaR s malými sociálnymi skupinami.
Vychovávatelia získajú poznatky a praktické zručnosti v realizácii techniky paličkovania využiteľné v
pracovno-technickej a výtvarnej oblasti výchovy.

12.06.2019 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Grafomotorické predpoklady písania
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Popis podujatia: Rozvíjať znalosti v oblasti grafomotorického vývoja dieťaťa a jeho grafomotorických
zručnstí súvisiacich s predpisateľskou gramotnosťou vo vzdelávaní v materskej škole. Získať poznatky a
zručnosti v realizácii výtvarných aktivít podporujúcich rozvoj grafomotorických zručností detí.

12.06.2019 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Tvorba úloh k rôznym druhov textov podľa procesov porozumenia v primárnom
vzdelávaní
Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Popis podujatia: Na základe dlhodobých skúseností, národného a medzinárodného testovania
a následných odborných štúdií je zrejmé, že sa u našich žiakov objavujú problémy s porozumením
čítaného textu, čím postupne strácajú záujem o čítanie a získavanie informácií prostredníctvom čítania.
Jedným z východísk rozvoja čítania s porozumením sú podľa PIRLS štyri procesy porozumenia, ktoré
predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu a na ich základe sú tvorené úlohy k textom
v rámci testovania PIRLS a testovania 5 (žiaci piateho ročníka základnej školy – absolventi primárneho
vzdelávania). Je potrebné, aby sa žiaci počas vyučovania s úlohami k textom stretávali v dostatočnej
miere, čoho dôsledkom by mala byť ich vyššia úspešnosť v spmínaných testovaniach. Na podujatí budú
mať učitelia poskytnuté praktické ukážky tvorby úloh k textom a možnosť tvoriť vlastné úlohy k textom
s možnosťou priamej komunikácie s lektorom.

12.06.2019 - 11:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Riziko suicídia u detí a adolescentov
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, sociálny pedagóg,
pedagogický asistent, psychológ, školský psychológ
Popis podujatia: Ďalší odborný seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie s tabuizovanou témou: riziko
samovraždy u detí a adolescentov 11:00 – 12:30 Riziko suicídia a formy suicidálneho správania u detí
a adolescentov. Možnosti intervencie pedagogických a odborných zamestnancov. (PaedDr. Lucia
Mošková) 12:30 – 13:30 Diskusia k téme a reflektovanie vlastných pedagogických a odborných
skúseností (PhDr. Iveta Martinčeková) Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Martinčeková, MPC RP Bratislava
Svoju účasť na seminári potvrďte e-mailom na adrese iveta.martincekova@mpc-edu.sk

17.06.2019 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Osobnosť M. R. Štefánika v edukačnom procese základných a stredných škôl
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre úplné
stredné odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa
základnej a strednej školy na realizáciu výučby, ktorá je zameraná na osobnosť Milana Rastislava
Štefánika..

17.06.2019 - 09:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Nepodliehajme stereotypom
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Popis podujatia: MPC je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmuChallenging Extremism. Cieľom projektu je eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách
prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripravili sme pre
nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny zamerané na
problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie,
ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom. Pripravovaným multiplikačným odborným
seminárom Nepodliehajme stereotypom podporeným workshopom aktuálne zdieľame výstupy projektu v
stretnutiach s pedagógmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

19.06.2019 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Mark Ther - súčasné výtvarné umenie
Cieľová skupina: učiteľ
Popis podujatia: Workshop je zameraný na interpretáciu výtvarných diel súčasného výtvarného umenia.
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