Vzdelávacie podujatia organizované vo FEBRUÁRI 2020

03.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA03_1793_2018_MPC - vzdelávanie 3.2.2020 - 92636
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
vedúci odborný
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať zručnosti v oblasti revízie školských dokumentov z pohľadu meniacich sa
právnych predpisov.

03.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej
školy,
Popis podujatia: Cieľom workshopu je predstaviť metódy a formy výučby komunikačných zručností
v anglickom jazyku, navrhnúť vlastné úlohy na rozvoj tejto zručnosti spolu s formou hodnotenia v súlade
s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov 2.2, 2.3 a 2.4

03.02.2020 - 10:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Popis podujatia: Informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov
v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

04.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Informovať riaditeľov (zástupcov riaditeľov) stredných škôl o uplatňovaní zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v
profesijnom rozvoji PZ a OZ.

05.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.2.2020 - 87193
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.1. poznať funkcie a procedúry pedagogického riadenia C.5A.2. vedieť identifikovať
zmeny v pedagogickom riadení školy vyplývajúce z cieľa rozvoja školy

05.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA03_1792_2018_MPC - vzdelávanie 5.2.2020 - 92647
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie z oblasti vedenia ľudí na dosiahnutie zmeny.

05.02.2020 - 08:30

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: KEA02_1792_2018_MPC - vzdelávanie 5.2.2020 - 91683
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie z oblasti vedenia ľudí na dosiahnutie zmeny.

vedúci odborný
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05.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: TNA01_1792_2018_MPC - vzdelávanie 5.2.2020 - 90684
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie z oblasti vedenia ľudí na dosiahnutie zmeny.

05.02.2020 - 09:30

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Pripraviť učiteľov vybraných škôl (školských koordinátorov, administrátorov),na realizáciu
pilotného merania štúdie PISA 2021 v týchto školách. Aktivita bude zameraná na rozvoj kompetencie
„Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka“, ktorá je podrobnejšie opísaná v prílohách č.
3 a 4 Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a
podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

05.02.2020 - 10:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Umenie Podkarpatskej Rusi
Cieľová skupina: vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci záujmovej oblasti, kariérový poradca, koordinátor
prevencie, riaditeľ, triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo
vedúci študijného odboru, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej
školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Získať základné informácie o aktuálnej výstave a o možnostiach interpretácie výtvarných
diel.

06.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.2.2020 - 87194
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.3. vedieť zvoliť oblasti sebahodnotenia školy

06.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: TTA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.2.2020 - 90990
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.4. vedieť vybrať vhodné nástroje a metódy sebahodnotenia školy vo vybraných
oblastiach

06.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.2.2020 - 91368
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny

Vzdelávacie podujatia organizované vo FEBRUÁRI 2020
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.6. vedieť formulovať zmeny v pedagogických stratégiách školy na dosiahnutie
cieľov školy C.6.1 poznať funkciu rozvojového cieľa vo vedení ľudí školy a školského zariadenia

06.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.2.2020 - 91212
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.6.2 získať zručnosť vytvoriť kompetenčný profil pedagogických a odborných
zamestnancov vyplývajúci z cieľa zmeny

06.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: učiteľ,
Popis podujatia: Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

06.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie pre vedúcich pedagogických/odborných
zamestnancov
Cieľová skupina: riaditeľ, vedúci vychovávateľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, vychovávateľ, psychológ,
školský psychológ,
Popis podujatia: Informovať vedúcich PZ/OZ o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti
atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

06.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: TNA02_1792_2018_MPC - vzdelávanie 6.2.2020 - 90680
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie z oblasti vedenia ľudí na dosiahnutie zmeny.

07.02.2020 - 08:30

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Načo /ne/ zabúdať v katechéze
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/
náboženskej výchovy.

10.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Hodnotenie a podpora učenia sa žiakov v nadväznosti na písomnú maturitnú
skúšku z anglického jazyka
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov stredných
škôl z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR.
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10.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.2.2020 - 92655
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.6.2 získať zručnosť vytvoriť kompetenčný profil pedagogických a odborných
zamestnancov vyplývajúci z cieľa zmeny

10.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA01_1764_2017_MPC - vzdelávanie 10.2.2020 - 91692
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie učiteľ pre primárne vzdelávanie kariérová pozícia:
pedagogický zamestnanec špecialista v kariérovej pozícií vedúci metodického združenia
Popis podujatia: Získať pedagogicko-psychologické zručnosti vedúceho metodického združenia a
uplatňovať ich v praxi.

10.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: TNA02_1792_2018_MPC - vzdelávanie 10.2.2020 - 90880
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Inovovať kompetencie súvisiace s vlastným osobnostným rozvojom.

11.02.2020 - 08:00

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA17_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.2.2020 - 91636
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.2 vedieť vytvoriť a monitorovať (vyhodnocovať) projekt vlastného profesijného
rozvoja C.5A.1. poznať funkcie a procedúry pedagogického riadenia

11.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.2.2020 - 91033
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.2 vedieť vytvoriť a monitorovať (vyhodnocovať) projekt vlastného profesijného
rozvoja

11.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.2.2020 - 91214
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
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stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.6.3 vedieť vytvoriť zmenu systému kritérií a indikátorov hodnotenia ľudí v závislosti na
rozvojovom cieli školy (ŠZ)

12.02.2020 - 07:45

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA05_1601_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 12.2.2020 - 91616
Cieľová skupina: kariérová pozícia: pedagogický zamestnanec špecialista v kariérovej pozícii vedúci
predmetovej komisie
Popis podujatia: C 4.3: vedieť formulovať ciele vzdelávacích oblastí a predmetov podľa taxonómie cieľov v
rámci predmetovej komisie

12.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: KEA01_1764_2017_MPC - vzdelávanie 12.2.2020 - 91075
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie učiteľ pre primárne vzdelávanie kariérová pozícia:
pedagogický zamestnanec špecialista v kariérovej pozícií vedúci metodického združenia
Popis podujatia: Získať pedagogicko-psychologické zručnosti vedúceho metodického združenia a
uplatňovať ich v praxi. Vedieť viesť ľudí, riadiť prácu učiteľských tímov a riešiť problémy pri práci v tíme.

12.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA03_1793_2018_MPC - vzdelávanie 12.2.2020 - 92641
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
vedúci odborný
zamestnanec
Popis podujatia: Reflektovať vlastnú prax, využívať dobrú prax a tvorivo ich uplatňovať vo svojej práci.

12.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 12.2.2020 - 93489
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Prehĺbiť zručnosť efektívne a rovnovážne využívať metódy pedagogického zisťovania a
využitia ich výsledkov v reálnej pedagogickej praxi.

12.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej
formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - workshop pre
učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl
Cieľová skupina: nemám kariérovú pozíciu, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na
stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny
týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

13.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: TTA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 13.2.2020 - 90988
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.5. vedieť interpretovať údaje zosnímané nástrojmi sebahodnotenia a formulovať
vhodné intervencie pre zlepšenia
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13.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 13.2.2020 - 91395
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.2.1 poznať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na riadenie škôl,
školských zariadení C.2.2 získať orientáciu v prístupných zdrojoch právnych informácií C.2.3 poznať
zásady uplatnenia všeobecne záväzných právnych predpisov v interných predpisoch školy a školského
zariadenia

13.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 13.2.2020 - 94012
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.1. poznať funkcie a procedúry pedagogického riadenia

13.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 13.2.2020 - 94013
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.1. poznať funkcie a procedúry pedagogického riadenia

13.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 13.2.2020 - 91216
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.6.3 vedieť vytvoriť zmenu systému kritérií a indikátorov hodnotenia ľudí v závislosti na
rozvojovom cieli školy (ŠZ)

13.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej
formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, workshop pre
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učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií
Cieľová skupina: nemám kariérovú pozíciu, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na
stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny
týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

13.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Využitie čitateľských stratégií na rozvoj matematickej gramotnosti
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Vedieť navrhnúť učebné úlohy na rozvoj jednotlivých úrovní matematickej gramotnosti.

14.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 14.2.2020 - 92658
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.6.4 vedieť aplikovať systém hodnotenia do systému oceňovania ľudí C.6.5 získať
spôsobilosť vytvoriť systém rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy a
školského zariadenia v závislosti na cieli zmeny

14.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre základné umelecké školy
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Cieľom seminára je informovať riaditeľov základných umeleckých škôl o uplatňovaní
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných
štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

14.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca
Cieľová skupina: zástupca riaditeľa, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, učiteľ,
vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej
školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca súvisiace s využívaním
profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

17.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 17.2.2020 - 90810
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.5. vedieť interpretovať údaje zosnímané nástrojmi sebahodnotenia a formulovať
vhodné intervencie pre zlepšenia C.5A.6. vedieť formulovať zmeny v pedagogických stratégiách školy na
dosiahnutie cieľov školy

17.02.2020 - 11:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
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Podujatie: Ako na umenie v materskej škole
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Cieľom workshopu je získať vedomosti o možnostiach galerijnej pedagogiky a ich presahu
do procesov výtvarnej výchovy. Získať zručnosti naplánovať výtvarnú aktivitu s využitím výtvarného diela
s tematikou krajiny a prírody. Výstupm vzdelávania bude prezentácia návrhu výtvarnej aktivy zameranej
na spoznávanie vybraného diela z expozície výstavy.

18.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA04_1792_2018_MPC - vzdelávanie 18.2.2020 - 92656
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
vedúci odborný
zamestnanec
Popis podujatia: Rozšíriť poznatky o vytváraní inkluzívneho prostredia v školách a ŠZ vrátane
problematiky zaradenia cudzincov do vzdelávacieho procesu.

18.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.2.2020 - 90974
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.1 poznať vlastné kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu vedúceho PZ (OZ)
C.3.1 poznať vlastné kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu vedúceho PZ (OZ)

18.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ
strednej školy,
Popis podujatia: Prezentovať možnosti aplikácie projektového vyučovania v rámci prírodovedných
predmetov.

18.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.2.2020 - 94481
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.1 poznať vlastné kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu vedúceho PZ (OZ)
C.3.2 vedieť vytvoriť a monitorovať (vyhodnocovať) projekt vlastného profesijného rozvoja

18.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.2.2020 - 94482
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
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osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.1 poznať vlastné kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu vedúceho PZ (OZ)
C.3.2 vedieť vytvoriť a monitorovať (vyhodnocovať) projekt vlastného profesijného rozvoja

18.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: KEA02_1792_2018_MPC - vzdelávanie 18.2.2020 - 91686
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
vedúci odborný
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie potrebné pre zmenu školy a ŠZ na učiacu sa organizáciu. Rozvíjať
kompetencie z oblasti vedenia ľudí na dosiahnutie zmeny.

18.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.2.2020 - 90811
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.6. vedieť formulovať zmeny v pedagogických stratégiách školy na dosiahnutie
cieľov školy

18.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného
rozvoja
Cieľová skupina: vedúci vzdelávacej oblasti, riaditeľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického
združenia alebo vedúci študijného odboru, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej
školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a
stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA

19.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD
Cieľová skupina: vychovávateľ, liečebný pedagóg,
Popis podujatia: Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti. Poznať pedagogické a didaktické
princípy plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti do výchovy mimo vyučovania.

19.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého
stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov základných škôl o uplatňovaní zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom
rozvoji.

19.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Na základe analýzy ŠkVP v komparácii so ŠVP a v súlade s legislatívou navrhnúť banku
maturitných zadaní s úlohami s ohľadom na ciele a obsah učiva i potreby a schopnosti žiakov.

19.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít
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Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej
školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Odborný seminár pracuje s možnosťami implementácie prierezovej témy multiultúrnej
výchovy v rámci relevantných podtém - rôznosť rás, etník, rodovej príslušnosti, sexuálnej preferencie,
vzťahov medzi majoritnými a minoritnými skupinami a pod. Významným priestorom seminára je tvorba
modelových úloh a aktivít využiteľných v edukačnom procese. Súčasťou odborného seminára je návrh
možností uplatnenia tvorby aktivít v skladbe profesijného portfólia učiteľa. Špecifické ciele: Poznať
a pochopiť význam zaradenia prierezovej témy multikultúrna výchova v odborných predmetoch stredných
umeleckých škôl. Diskutovať o význame multikultúrnej výchovy vo vzdelávaní na relevantnom stupni
vzdelávania. Osvojiť si zručnosť tvorby aktivít pre multikultúrnu výchovu vo vyučovaní odborných
predmetov. Rozvíjať schopnosť zapracovania prierezovej témy multikultúrna výchova do pedagogickej
dokumentácie školy a prípravy učiteľa na vyučovanie – ŠkVP, TVVP, vlastná príprava, hodnotenie žiakov.
Tvorba modelových aktivít na aplikáciu multikultúrnej výchovy. Zaradiť a uplatniť vlastnú tvorbu
učebných materiálov v skladbe profesijného portfólia učiteľa.

19.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného
rozvoja
Cieľová skupina: vedúci vzdelávacej oblasti, riaditeľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického
združenia alebo vedúci študijného odboru, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej
školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a
stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA

20.02.2020 - 07:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 20.2.2020 - 91082
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.1 poznať vlastné kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu vedúceho PZ (OZ)
C.3.2 vedieť vytvoriť a monitorovať (vyhodnocovať) projekt vlastného profesijného rozvoja

20.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA02_1607_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 20.2.2020 - 93493
Cieľová skupina: •
učiteľ pre primárne vzdelávanie •
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie •
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné
vzdelávanie, úplné stredné
odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Popis podujatia: Rozšíriť schopnosť vnímať, interpretovať a kriticky hodnotiť artefakty umeleckej a bežnej
mediálnej produkcie.

20.02.2020 - 08:15

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ
prvého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Aktualizovať spôsobilosti učiteľov potrebné pre realizáciu edukačného projektu, v ktorom
sa majú vytvárať efektívne podmienky pre spoluprácu žiakov

20.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 20.2.2020 - 90815
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
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majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.4.5 vedieť analyzovať súčasný stav rozvoja školy a školského zariadenia C.4.6 vedieť
využiť analýzu SWOT pre návrh zámerov (smerov, oblastí) rozvoja svojej školy (ŠZ)

20.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej
školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Navrhnúť a naplánovať konkrétne aktivity na vyučovacie hodiny v predmete anglický
jazyk, ktoré rozvíjajú životné zručnosti žiakov.

20.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej
školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné
informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl.

21.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov
v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka
Cieľová skupina: učiteľ,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je prezentácia odborných poznatkov a odbornej
pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity
prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v súlade
s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov. 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať
vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.

21.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 21.2.2020 - 90817
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.4.5 vedieť analyzovať súčasný stav rozvoja školy a školského zariadenia C.4.6 vedieť
využiť analýzu SWOT pre návrh zámerov (smerov, oblastí) rozvoja svojej školy (ŠZ) C.4.7 vedieť stanoviť
ciele rozvoja školy, školského zariadenia

21.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Kniha proroka Jonáša
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/
náboženskej výchovy

24.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA03_1793_2018_MPC - vzdelávanie 24.2.2020 - 92644
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie v nových metódach vedenia ľudí.

vedúci odborný
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24.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Ako na kritické myslenie?
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého
stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je tvoriť modelové zadania na rozvoj kritického myslenia
s možnosťou priamej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga

24.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: TNA01_1792_2018_MPC - vzdelávanie 24.2.2020 - 90879
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Inovovať kompetencie súvisiace s vlastným osobnostným rozvojom.

25.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA03_1792_2018_MPC - vzdelávanie 25.2.2020 - 92648
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Inovovať kompetencie súvisiace s vlastným osobnostným rozvojom.

25.02.2020 - 08:00

vedúci odborný

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa
základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja
pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
(PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného
procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

25.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA04_1792_2018_MPC - vzdelávanie 25.2.2020 - 92660
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Rozvíjať kompetencie z oblasti vedenia ľudí na dosiahnutie zmeny.

25.02.2020 - 08:00

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 25.2.2020 - 91034
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.3.1 poznať vlastné kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu vedúceho PZ (OZ)

25.02.2020 - 08:15

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní
profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti
atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

25.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie
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Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
učiteľ materskej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č.138/2019
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v oblasti atestačného procesu a využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

25.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej
formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na
stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny
týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

25.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného
rozvoja
Popis podujatia: V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a
stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA

26.02.2020 - 07:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej
školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických
zamestnancov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na
implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu v školách.

26.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“
Cieľová skupina: majster odbornej výchovy, učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej
školy,
Popis podujatia: Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti
učiteľov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu
požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Dosiahnutie
cieľa nepochybne podporia vysokokvalifikovaní lektori z Úradu vlády SR, Trnavskej univerzity, Úradu
špeciálnej prokuratúry GP SR, Národnej kriminálnej agentúry PPZ.

26.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej
formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na
stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny
týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

26.02.2020 - 10:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca
Popis podujatia: Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a
OZ.

26.02.2020 - 12:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom
procese detí a žiakov s postihnutím.
Cieľová skupina: pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, učiteľ, vychovávateľ, logopéd a
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školský logopéd, psychológ, školský psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny
pedagóg,
Popis podujatia: Cieľom podujatia je prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej
reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie,
ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa
vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Následným cieľom je prezentovať možnosti využívania
piktogramov ako kompenzačnej pomôcky pri čítaní.

27.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: TTA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 27.2.2020 - 90993
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.5A.5. vedieť interpretovať údaje zosnímané nástrojmi sebahodnotenia a formulovať
vhodné intervencie pre zlepšenia

27.02.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 27.2.2020 - 94998
Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie
stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, aj
pre kariérovú pozíciu: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu
Popis podujatia: C.6.1 poznať funkciu rozvojového cieľa vo vedení ľudí školy a školského zariadenia C.6.5
získať spôsobilosť vytvoriť systém rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy
a školského zariadenia v závislosti na cieli zmeny

27.02.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca
Cieľová skupina: kariérový poradca, liečebný pedagóg, logopéd a školský logopéd, psychológ a školský
psychológ, psychológ, školský psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny
pedagóg,
Popis podujatia: Získať základné informácie o tvorbe portólia a o možnostiach profesijného rozvoja
odborného zamestnanca.

27.02.2020 - 12:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Cieľom seminára je rozšíriť si svoje kompetencie v hodnotení písomného prejavu žiakov v
cudzom jazyku.

27.02.2020 - 13:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, lektor vzdelávania, metodik profesijného
rozvoja, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a
OZ.
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28.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese II.
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, všetky,
Popis podujatia: Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a
výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením a umenie a kultúra, pracovné
vyučovanie a keramický krúžok.

28.02.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Cieľová skupina: školský špeciálny pedagóg, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého
stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, psychológ, školský psychológ,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ a
OZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných
zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu
a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

28.02.2020 - 10:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Inovatívne metódy vo vyučovaní matematiky na strednej odbornej škole
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Ukázať vyučujúcim matematiky rôzne možnosti inovatívnych metód
vyučovaciehoprocesu.

28.02.2020 - 10:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
učiteľ jazykovej školy, učiteľ materskej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.
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