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Číslo zmluvy: OPV/24/2011

inovačné vzdelávania
Názov programu:

Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít
Číslo akreditácie: 990/2012
Rozsah: 110 hodín (z toho prezenčne 72 hodín, dištančne 38 hodín)
Počet kreditov: 25
Kľúčové slová: CVS; celodenný výchovný systém; komunikácia; myslenie a reč; recepčné,
reprodukčné a produkčné činnosti; slovenčina; jazyková, sociálna a kultúrna exklúzia; skryté
kurikulum; komunikačný štýl; počúvanie; čítanie; porozumenie; vnímanie textu; reakcie na text;
umelecký a vecný text; literatúra; žáner; informačné čítanie; informačné zdroje; interpretácia textu;
analýza; rozvíjanie verbálnej komunikácie; písanie; inovačné metódy; učebné zdroje; inklúzia
Hlavným cieľom vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov,
podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych
komunít, v oblasti rozvíjania komunikačných zručností týchto žiakov, a inovovať profesijné
kompetencie odborných zamestnancov zabezpečujúcich psychologické a špeciálnopedagogické
poradenstvo, resp. sociálnopedagogickú a logopedickú podporu.
Obsah vzdelávacieho programu: Komunikačné zručnosti a rómsky žiak; Komunikácia vo vyučovaní a
výchove I.; Recepcia umeleckého a vecného textu vo vyučovaní; Ilustračný prístup k umeleckému a
vecnému textu; Informačný prístup k umeleckému a vecnému textu; Interpretačný prístup k
umeleckému a vecnému textu; Procesový prístup k rozvíjaniu verbálnej produkcie rómskeho žiaka;
Písanie ako nástroj myslenia; Komunikácia vo vyučovaní a výchove II.; Tvorba učebného zdroja s
rešpektovaním poznatkového a komunikačného potenciálu rómskeho žiaka I.; Tvorba učebného
zdroja s rešpektovaním poznatkového a komunikačného potenciálu rómskeho žiaka II.; Analýza
pedagogického a odborného pôsobenia
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci - učiteľ (pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné
vzdelávanie), odborní zamestnanci - psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny
pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg
Požiadavky a spôsob ukončenia programu:
•
•

Účasť na minimálne 80 percentách prezenčnej formy vzdelávania.
Spracovanie výstupov dištančnej formy vzdelávania.
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•

Číslo zmluvy: OPV/24/2011

Spracovanie, realizácia a záverečná prezentácia edukačného projektu alebo odbornopreventívneho projektu s využitím vlastného zdroja podporujúceho korektnú komunikáciu v
škole s následným pohovorom pred komisiou.

Pedagogickí zamestnanci s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti a odborní zamestnanci
s minimálne tromi rokmi odbornej činnosti, ktorí budú ukončovať vzdelávanie podľa § 35 ods. 6
zákona overením profesijných kompetencií, musia splniť všetky požiadavky okrem bodu 1.

