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aktualizačné vzdelávania
Názov programu:

Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít
Číslo akreditácie: 1044/2013-KV
Rozsah: 50 hodín (prezenčne 37 hodín, dištančne 13 hodín)
Počet kreditov: 13
Kľúčové slová: celodenný výchovný systém, pedagogická prax, výmena skúseností, edukačné
stratégie, nové a inovované prístupy vo výchove a vzdelávaní, nové metódy a formy edukácie,
plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, príprava prostredia triedy, inklúzia, spolupráca s
rodinou
Hlavným cieľom vzdelávania je udržanie si profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca na
štandardný výkon pedagogickej činnosti získaním nových aplikovateľných poznatkov o vzdelávaní
žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
Obsah vzdelávacieho programu: Súčasný stav, analýza realizácie edukačných stratégií v školách so
žiakmi z MRK; Charakteristika nových prístupov a inovácií vo výchove a vzdelávaní žiakov, analýza
skúseností s celodenným výchovným pôsobením zo zahraničia; Aplikácia vybraných edukačných
stratégií do rôznych oblastí práce so žiakmi z MRK v rámci celodenného výchovného pôsobenia na
žiakov v základnej škole; Plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci celodenného
výchovného pôsobenia v základnej škole; Inklúzia žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
Cieľová skupina: učiteľ (pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie), vychovávateľ,
pedagogický asistent (asistent učiteľa a asistent vychovávateľa)
Požiadavky a spôsob ukončenia programu:
•
•
•

Minimálne 80% účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
Splnenie výstupov z dištančnej formy vzdelávania.
Úspešná záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Prezentácia má
obsahovať praktickú aplikáciu cieľov, poznatkov, metód, stratégií a metodických materiálov
aktualizačného vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese v rozsahu 15 snímok
v programe PowerPoint.
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Pedagogickí zamestnanci s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti, ktorí budú ukončovať
vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . overením
profesijných kompetencií, musia splniť všetky požiadavky okrem bodu 1.

