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špecializačné vzdelávania
Názov programu:

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít
Číslo akreditácie:

1062-2013/KV

Rozsah: 110 hodín (76 prezenčne, 34 dištančne)

Počet kreditov: 37 kreditov - 22 kreditov za rozsah vzdelávania a 15 kreditov za spôsob

ukončenia - obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška pred trojčlennou skúšobnou
komisiou.
Kľúčové slová: celodenný výchovný systém, pedagogická prax, výmena skúseností, edukačné
stratégie, nové a inovované prístupy vo výchove a vzdelávaní, nové metódy a formy edukácie, ,
príprava prostredia triedy, inklúzia, učebné zdroje, škola, IKT, marginalizované rómske komunity
Hlavným cieľom vzdelávania Umožniť získať profesijné kompetencie na výkon kariérovej

pozície pedagogickým zamestnancom podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní žiakov
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít, v oblasti vytvárania učebných
zdrojov a ich využívania v procese výchovy a vzdelávania v škole.

Obsah vzdelávacieho programu: Učebné zdroje v súčasnej škole; Didaktická hodnota a využitie

učebných zdrojov na rozvoj osobnosti žiakov z marginalizovaných rómskych komunít;
Efektívne využívanie zdrojov informácií pri tvorbe učebných zdrojov; Princípy tvorby
učebných zdrojov; Projektovanie procesu výučby; Tvorba učebných zdrojov; Pedagogické
hodnotenie a meranie efektivity využívaných učebných zdrojov; Efektívne využívanie
učebných zdrojov v procese výučby
Cieľová skupina: na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený učiteľ v podkategórii učiteľ pre

primárne vzdelávanie a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, ktorého riaditeľ školy vymenuje
do príslušnej kariérovej pozície špecialistu a ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania
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v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a má
absolvovaných minimálne tri roky pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca

Požiadavky a spôsob ukončenia programu:

1. Účasť na minimálne 80 % prezenčnej formy vzdelávania.
2. Spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania.
3. Spracovanie písomnej záverečnej práce zameranej na aplikáciu učebných zdrojov pre
žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v edukácii žiakov z MRK v rozsahu 1216 strán.
Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou
skúškou z tém jednotlivých modulov pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu
skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

