Vzdelávacie podujatia organizované v MARCI 2020

02.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: V súlade s požiadavkami vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách rozvíjať v oblasti výchovnovzdelávacia činnosť kompetenčného profilu učiteľov materských škôl kompetencie plánovať a projektovať
výchovno-vzdelávaciu činnosť a realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.

03.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, 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.

03.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 3.3.2020 - 95564
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

03.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 3.3.2020 - 95551
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

03.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 3.3.2020 - 95554
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)

03.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Spolupráca pri tvorbe učebných cieľov v rámci vzdelávacej oblasti, v predmetovej
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komisii.
Cieľová skupina: vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného
odboru, učiteľ, všetky,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je vedieť analyzovať obsahový a výkonový štandard
a formulovať vzdelávacie, psychomotorické a afektívne ciele vzdelávacích oblastí a predmetov podľa
taxonómie učebných cieľov v rámci predmetovej komisie.

03.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
učiteľ materskej 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.

03.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne
Cieľová skupina: vedúci vzdelávacej oblasti, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej
komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, učiteľ, učiteľ druhého stupňa
základnej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka v oblasti práce
s vybranými gramatickými štruktúrami v školskej praxi

03.03.2020 - 14:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Hrať sa, komunikovať, učiť sa!
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, zahraničný lektor, lektor vzdelávania, učiteľ druhého
stupňa základnej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Prezentovať, vybrať a správne využívať vybrané hry a zdroje v procese vyučovania
predmetu francúzsky jazyk.

04.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 4.3.2020 - 95702
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Rozšíriť zručnosť vychovávateľa zlepšiť komunikáciu, riešenie konfliktov, záťažových
situácií a klímu v ŠVVZ.

04.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 4.3.2020 - 95697
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Prehĺbiť vedomosti, zručnosti, návyky a aktívne schopnosti sebarozvoja a rozvoja
osobnosti.

04.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Cieľová skupina: vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného
odboru, pedagogický asistent, učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Cieľom metodického dňa je rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov 1.
stupňa, pedagogických asistentov a vychovávateľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

04.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 4.3.2020 - 95555
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.6.4 vedieť aplikovať systém hodnotenia do systému oceňovania ľudí

04.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 4.3.2020 - 91827
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.4.6 vedieť využiť analýzu SWOT pre návrh zámerov (smerov, oblastí) rozvoja svojej
školy (ŠZ) C.4.7 vedieť stanoviť ciele rozvoja školy, školského zariadenia

05.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, 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.

05.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: TTA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.3.2020 - 93960
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.5B.6. vedieť formulovať zmeny v stratégiách školského zariadenia na dosiahnutie
cieľov pedagogicko-psychologického poradenstva

05.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: "Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"
Cieľová skupina: školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, 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 na základných a stredných školách.
Dosiahnutie cieľa nepochybne podporia vysokokvalifikovaní lektori z finančného sektora a odborného
finančného vzdelávania .

05.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.3.2020 - 91830
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
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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.4.8 vedieť vytvoriť realizačný projekt zvoleného cieľa rozvoja svojej školy (ŠZ)

05.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Lapbook – interaktívna kniha
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie
náboženstva/náboženskej výchovy.

05.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného
rozvoja
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej
školy,
Popis podujatia: V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov ZŠ a SŠ v
oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA.

05.03.2020 - 12:30

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre
učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM
Popis podujatia: Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka, ukážky
interaktívnych metód a učebných pomôcok v záujme zvýšenia efektivity vyučovania a na udržanie si
profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca

06.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov
Cieľová skupina: pedagogický asistent, učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ
druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Vedieť projektovať učebné postupy zamerané na rozvíjanie písania a čítania
s porozumením v materinskom jazyku podľa princípov metakognície a aktívneho učenia sa.

09.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA17_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 9.3.2020 - 94845
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 C.5A.3. vedieť zvoliť oblasti
sebahodnotenia školy

09.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 9.3.2020 - 94532
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,
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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)

10.03.2020 - 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.

10.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní cudzích jazykov
Cieľová skupina: cvičný pedagogický zamestnanec, nemám kariérovú pozíciu, triedny učiteľ, uvádzajúci
pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci
študijného odboru, učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ strednej
školy,
Popis podujatia: Rozšíriť vedomosti o zručnostiach a stratégiách čítania s porozumením, rozšíriť vedomosti
o využití čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese, prehĺbiť poznatky o druhoch textov, prehĺbiť
poznatky o čiastkových zručnostiach v rámci čítania s porozumením, prehĺbiť schopnosť aplikovať
najnovšie vedecké poznatky z oblasti stratégií pri rozvoji jazykovej zručnosti čítania s porozumením vo
vyučovaní anglického jazyka a iných cudzích jazykov.

10.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.3.2020 - 94534
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

10.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.3.2020 - 95366
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

10.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.3.2020 - 95565
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
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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

10.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.3.2020 - 95556
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

10.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: KEA02_1792_2018_MPC - vzdelávanie 10.3.2020 - 95365
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: vedúci pedagogický zamestnanec
zamestnanec
Popis podujatia: Inovovať kompetencie súvisiace s vlastným osobnostným rozvojom.

10.03.2020 - 09:00

vedúci odborný

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Kraslice tradične a netradične
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa
základnej školy, učiteľ materskej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predmetov výtvarnej výchovy o nové vedomosti
a zručnosti využívať výtvarné techniky ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

10.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého
stupňa základnej školy, učiteľ materskej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ 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.

10.03.2020 - 13:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.3.2020 - 95559
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.6.5 získať spôsobilosť vytvoriť systém rozvoja pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov školy a školského zariadenia v závislosti na cieli zmeny

11.03.2020 - 07:30

Pracovisko MPC: Prešov
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Podujatie: POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.3.2020 - 94667
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.4.4 vedieť identifikovať faktory (vonkajšie aj vnútorné), ktoré zapríčiňujú zmenu v
riadení školy (ŠZ)

11.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: vedúci vychovávateľ, vychovávateľ,
Popis podujatia: Informovať vedúcich vychovávateľov škôl a školských zariadení 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

11.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA18_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.3.2020 - 95063
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

11.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Environmentálna výchova v edukačnom procese
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ
druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Prezentovať možnosti implementácie prvkov environmentálnej výchovy do edukačného
procesu.

11.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA02_1607_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 11.3.2020 - 95713
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.

11.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Informovať pedagogických zamestnancov u 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.

11.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.3.2020 - 95557
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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.6.5 získať spôsobilosť vytvoriť systém rozvoja pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov školy a školského zariadenia v závislosti na cieli zmeny

11.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej
oblasti
Cieľová skupina: vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia
alebo vedúci študijného odboru, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa
základnej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Informovať vedúcich MZ, PK a vzdelávacej oblasti (VO) o východiskách a možnosti v
oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a VO.

11.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Ako sa vyrovnať so strachom - motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho
vyučovania
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ materskej
školy,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je osvojenie možností využitia rozprávky, ktorá pracuje s
emóciou strachu prostredníctvom rozprávkových motívov z diela Pavla Dobšinského ako predstaviteľa
slovenskej kultúry so zameraním na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti a
osobnostného rozvoja detí MŠ/žiakov 1.stupňa ZŠ.

11.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Apologetika katolíckej viery
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia:
Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie
náboženstva/náboženskej výchovy.

12.03.2020 - 07:45

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA05_1601_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 12.3.2020 - 95924
Cieľová skupina: kariérová pozícia: pedagogický zamestnanec špecialista v kariérovej pozícii vedúci
predmetovej komisie
Popis podujatia: C 4.4: vedieť vytvoriť postupnosť edukačných aktivít vhodných pre získavanie vedomostí
a zručností a edukačných aktivít vhodných pre prejavenie postojov žiakov vo väzbe na ciele vzdelávacích
oblastí a predmetov v rámci predmetovej komisie

12.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: TTA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.3.2020 - 93963
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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12.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.3.2020 - 94999
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

12.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO
Cieľová skupina: vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného
odboru, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie
profesijného rozvoja PZ.

12.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov
Cieľová skupina: pedagogický asistent, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, vychovávateľ, konzultant
atestačného konania, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, učiteľ prvého stupňa základnej
školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej
umeleckej školy,
Popis podujatia: Vedieť navrhnúť a vytvoriť učebné úlohy zamerané na rozvíjanie rôznych druhov
myslenia žiakov, ktoré podporujú tvorivé myslenie, posúdenie vytvorených návrhov s využitím kritického
myslenia a rešpektovanie dohodnutých pravidiel diskusie pri riešení vybraných problémov.

12.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ,
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

12.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Didaktická analýza vyučovacej jednotky
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy,
učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Charakterizovať konkrétne edukačné situácie z praxe pedagogických zamestnancov.
Využiť operačnú a pojmovú analýzu projektovaných didaktických postupov.

12.03.2020 - 12:30

Pracovisko MPC: Košice

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

12.03.2020 - 13:00

Pracovisko MPC: Komárno

Podujatie: Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM
Cieľová skupina: všetky, pedagogický asistent, učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy,
učiteľ druhého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o
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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

13.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, vychovávateľ, lektor vzdelávania, učiteľ prvého stupňa základnej školy,
učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ materskej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej
umeleckej školy,
Popis podujatia: Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamastnancov v oblasti plánovania a
realizovania svojho profesijného rastu a sebarozvoja.

13.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného
rozvoja
Cieľová skupina: 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.

13.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Využívanie profesijných kompetencií v praxi a tvorba atestačného portfólia
Cieľová skupina: riaditeľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci
študijného odboru, vedúci vychovávateľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa
základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Vytvoriť atestačné portfólio pedagogického zamestnanca na základe využitia profesijných
štandardov.

16.03.2020 - 09:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijný štandard učiteľov profesijného rozvoja
Cieľová skupina: učiteľ profesijného rozvoja,
Popis podujatia: Informovať učiteľov profesijného rozvoja 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, tvorby atestačného portfólia a profesijného štandardu učiteľov profesijného
rozvoja.

17.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Cieľová skupina: všetky, pedagogický asistent, učiteľ, vychovávateľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy,
Popis podujatia: Získať základné informácie o podstate finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu
finančnej gramotnosti a nadobudnúť zručnosti pre uplatnenie finančnej gramotnosti do výchovnovzdelávacieho procesu aj prostredníctvom interaktívnych aktivít na podporu rozvoja kompetencií žiakov
v oblasti finančnej gramotnosti

17.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 17.3.2020 - 95566
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)
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17.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 17.3.2020 - 95558
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)

17.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Prešov

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.

17.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Život jednej steny
Cieľová skupina: učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ
základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti učiteľov pri praktickej aplikácii
inscenačných metód vo vyučovacom procese a analýza vzdelávacích obsahov, metód, organizačných
foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

17.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa,
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 prefesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a
OZ.

18.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 18.3.2020 - 95705
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Rozšíriť zručnosť vychovávateľa zlepšiť komunikáciu, riešenie konfliktov, záťažových
situácií a klímu v ŠVVZ.

18.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA01_1764_2017_MPC - vzdelávanie 18.3.2020 - 94685
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.

18.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 18.3.2020 - 95698
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Rozšíriť zručnosť vychovávateľa zlepšiť komunikáciu, riešenie konfliktov, záťažových
situácií a klímu v ŠVVZ.
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18.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

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.

18.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijné štandardy, portfólio, atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ materskej školy,
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.

18.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Profesijné štandardy učiteľa materskej školy
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji
pedagogického zamestnanca, tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s
uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

19.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: TNA01_1090_2013_PKR_MPC - vzdelávanie 19.3.2020 - 94810
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: pedagogický zamestnanec špecialista - výchovný poradca
Popis podujatia: prehĺbiť poznatky o platné právne normy upravujúce problematiku výchovného
poradenstva získať kompetencie vytvoriť plán výchovného, vrátane kariérového poradenstva na školský
rok na škole ako súčasť plánu školy, školského zariadenia a hodnotiť výsledky poradenstva v
osobnostnom, vzdelanostnom a profesionálnom, kariérovom vývine vo vzťahu k rozšíriť spôsobilosť
pripraviť implementáciu metodických pokynov MŠ SR z oblasti výchovného, aj kariérového poradenstva
vrátane prevencie problémového a delikventného vývinu a sociálnych vzťahov pre usmernenie
pedagogických a odborných zamestnancov školy, získať kompetencie spolupracovať s pracovníkmi
poradenských, iných špecializovaných pracovísk a inštitúcií; realizovať aktivity podľa harmonogramu
zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl
získať kompetencie k vyhodnoteniu spätnej väzby zo strany vedenia školy, od učiteľov a odborných
zamestnancov vo vzťahu k profesijnému štandardu výchovného, kariérového poradcu

19.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA24_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 19.3.2020 - 94891
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)

19.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Aktivitujúce metódy vo výučbe geografie - Sopky zábavne a výučba geografie
trochu inak
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu edukačného
procesu v predmete geografia. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacieho predmetu geografia plánovať a
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projektovať vyučbu sopiek na základnej škole, ako aj vyučovať geografiu inak.

19.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej
škole
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a
prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy
a v strednej škole.

19.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa,
Popis podujatia: Oblasť sebariadenia a manažérskej etiky a implementáciu ich princípov v praxi vedúceho
pedagogického zamestnanca je možné vnímať ako dôležitú súčasť riadiacej práce v školách. Prínosom
zvládnutia sebariadenia v uvedených oblastiach je zvýšenie efektivity vlastnej práce, predchádzanie
konfliktom a osvojenie si schopností a zručností pre predchádzanie negatívnym javom, ktoré môžu mať
dopad na kvalitu práce vedúcich pedagogických zamestnancov v školách. Obsahom odborného seminára
sú základy koučovacieho prístupu s možnosťami ich uplatnenia v riadiacej praxi vedúcich pedagogických
zamestnancov. Špecifické ciele: poznať princípy sebariadenia a manažérskej etiky, ovládať princípy
efektívneho využívania času, predchádzať negatívnym javom v spojení s profesijnou záťažou, poznať
základné koučovacie princípy, využívať ich v riadiacej praxi ako možnosti tvorivého prístupu v práci a ako
možnosti riešenia konfliktných situácií v personálnom riadení, diskutovať – vedenie pedagogických
zamestnancov v praxi, pozitíve a negatívne postrehy z praxe, vlastné skúsenosti, autorita vedúceho
pedagogického zamestnanca.

19.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: Aplikačné úlohy a kritické myslenie
Cieľová skupina: všetky, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej
školy,
Popis podujatia: Aktívna tvorba vlastných a originálnych aplikačných úloh s cieľom rozvoja kritického
myslenia u žiakov prvého a druhého stupňa vzdelávania.

20.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl
Cieľová skupina: vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného
odboru, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich
špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti postavenia, poslania a funkcie metodického združenia v
systéme riadenia školy s akcentom na obsah, formy a metódy jeho činnosti.

23.03.2020 - 08:15

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: Profesijné štandardy - porfólio - atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, učiteľ, učiteľ profesijného rozvoja, všetky,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ a
OZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov
v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

23.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,
učiteľ jazykovej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ 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.
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23.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa,
Popis podujatia: Informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 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.

24.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Žilina

Podujatie: ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 94535
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

24.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trnava

Podujatie: TTA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 93962
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

24.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji
pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestašného procesu v súvislosti s
uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

24.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka
a literatúry
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Obsahom seminára je nácvik hodnotenia PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry so
zameraním na neštandardné prípady, ktoré sa vyskytujú pri hodnotení.

24.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 95567
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
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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

24.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 95072
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.2.4 poznať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na ekonomické riadenie
škôl, školských zariadení

24.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci metodického
združenia, predmetovej komisie a vzdelávacej oblasti
Cieľová skupina: vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia
alebo vedúci študijného odboru, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa
základnej školy, učiteľ materskej školy, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Informovať vedúcich metodických združení, vedúcich predmetových komisií a vedúcich
vzdelávacích oblastí o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o východiskách a možnostiach profesijného
rozvoja v rámci metodického združenia, predmetovej komisie a vzdelávacích oblastí.

24.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 91840
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

24.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: BAS10_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 95561
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

24.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK VO
Cieľová skupina: vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného
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odboru,
Popis podujatia: Rozvíjať profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK VO v oblasti podpory a koordinácie
profesijného rozvoja PZ.

24.03.2020 - 10:30

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: POA01_1764_2017_MPC - vzdelávanie 24.3.2020 - 96714
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.

24.03.2020 - 12:30

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Pozitívna klíma triedy
Cieľová skupina: triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie,
vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, učiteľ, učiteľ prvého stupňa základnej
školy,
Popis podujatia: Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických
zamestnancov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na podporu a rozvoj pozitívnej
klímy triedy a ukázať možnosti merania klímy triedy prostredníctvom sociometrie.

25.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Prešov

Podujatie: Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej
umeleckej školy,
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, 2.3., 2.4.

25.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka
a literatúry
Cieľová skupina: učiteľ, učiteľ strednej školy,
Popis podujatia: Obsahom seminára je nácvik hodnotenia PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry so
zameraním na neštandardné prípady, ktoré sa vyskytujú pri hodnotení.

25.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Nitra

Podujatie: NRA18_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 25.3.2020 - 95065
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.3. vedieť zvoliť oblasti
sebahodnotenia školy

25.03.2020 - 08:00

Pracovisko MPC: Trenčín

Podujatie: TNA01_1090_2013_PKR_MPC - vzdelávanie 25.3.2020 - 94811
Cieľová skupina: kariérovú pozíciu: pedagogický zamestnanec špecialista - výchovný poradca
Popis podujatia: prehĺbiť poznatky o platné právne normy upravujúce problematiku výchovného
poradenstva získať kompetencie vytvoriť plán výchovného, vrátane kariérového poradenstva na školský
rok na škole ako súčasť plánu školy, školského zariadenia a hodnotiť výsledky poradenstva v
osobnostnom, vzdelanostnom a profesionálnom, kariérovom vývine vo vzťahu k rozšíriť spôsobilosť
pripraviť implementáciu metodických pokynov MŠ SR z oblasti výchovného, aj kariérového poradenstva

Vzdelávacie podujatia organizované v MARCI 2020
vrátane prevencie problémového a delikventného vývinu a sociálnych vzťahov pre usmernenie
pedagogických a odborných zamestnancov školy, získať kompetencie spolupracovať s pracovníkmi
poradenských, iných špecializovaných pracovísk a inštitúcií; realizovať aktivity podľa harmonogramu
zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl
získať kompetencie k vyhodnoteniu spätnej väzby zo strany vedenia školy, od učiteľov a odborných
zamestnancov vo vzťahu k profesijnému štandardu výchovného, kariérového poradcu

25.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 25.3.2020 - 95699
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Prehĺbiť zručnosť efektívne a rovnovážne využívať metódy pedagogického zisťovania a
využitia ich výsledkov v reálnej pedagogickej praxi.

25.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA04_1451_2015_PKR_MPC - vzdelávanie 25.3.2020 - 95706
Cieľová skupina: vychovávateľ asistent vychovávateľa
Popis podujatia: Prehĺbiť zručnosť efektívne a rovnovážne využívať metódy pedagogického zisťovania a
využitia ich výsledkov v reálnej pedagogickej praxi.

25.03.2020 - 08:30

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Podujatie: BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 25.3.2020 - 91845
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 C.5A.3. vedieť zvoliť oblasti
sebahodnotenia školy

25.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Košice

Podujatie: Profesijné štandardy učiteľa materskej školy
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ materskej školy,
Popis podujatia: Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji
pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s
uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

25.03.2020 - 09:00

Pracovisko MPC: Bratislava

Podujatie: Profesijné štandardy, portfólio, atestácie
Cieľová skupina: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, učiteľ materskej školy,
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.
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