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Číslo zmluvy: OPV/24/2011

inovačné vzdelávanie
Názov programu:

Profesijný rast a sebarozvoj
Číslo akreditácie: 1443/2014 - KV
Rozsah: 60 hodín prezenčnou formou
Počet kreditov: 15
Hlavným cieľom vzdelávania zdokonaliť profesijné kompetencie, rozvíjať a inovovať vedomosti
a zručnosti v oblasti profesijného rastu a sebarozvoja pedagogického zamestnanca potrebné na
štandardný výkon pedagogických činností, poznať svoj osobnostný potenciál a využívať ho vo
vzdelávacom procese.
Obsah vzdelávacieho programu: Reflexia pedagogickej činnosti; Plánovanie osobného rozvoja; Akčný
výskum; Kritické myslenie – základ pre profesionálnu kariéru a jej plánovanie
Cieľová skupina: učiteľ (pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie)
Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie:




Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a
podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠVVŠ SR č.
437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov
pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Podmienkou na zaradenie je práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.

Požiadavky a spôsob ukončenia programu:





Minimálne 80% účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
Záverečná prezentácia a pohovor z tém tematických celkov vzdelávacieho programu pred
trojčlennou skúšobnou komisiou.
Každý účastník spracuje a prezentuje jednu tému: Plán akčného výskumu na overovanie
efektívnosti navrhovanej inovácie.
Prezentácie budú v rozsahu 10 snímok v programe Power Point.

Témy pohovoru pred skúšobnou komisiou:
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Profesionálny rast a sebarozvoj – základná terminológia, teoretické východiská.
Uvedomelá, cieľavedomá reflexia. Typy, fázy a metódy reflexie.
Proces prípravy, realizácie a hodnotenia osobného plánu rozvoja.
Štruktúra osobného plánu rozvoja.
Inovácie v školskej praxi a spôsoby ich overovania.
Akčný výskum ako cesta skvalitňovania výchovno - vzdelávacieho procesu.
Vývojové trendy v pedagogickej metodológii so zameraním na metódy akčného výskumu.
Kritické myslenie – základ pre profesionálnu kariéru a jej plánovanie.

Pri neúspešnom ukončení inovačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec vykonať
opravnú záverečnú prezentáciu a pohovor najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich
mesiacov od termínu konania prvej záverečnej prezentácie a pohovoru (§ 40 odsek 5 zákona č.
317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

