
PONUKA VZDELÁVANIA V PROGRAMOCH A MODULOCH

PROGRAMOV VZDELÁVANIA

A V RÁMCI ODBORNÝCH PODUJATÍ

16. 9. - 15. 12. 2020



tps://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania

Pracoviská  BA TT NR KN BB ZA TN PO KE ROCEPO  MPC  
schválené odborné podujatia k 
31.08.2020  54 8 13 14 53 24 23 68 48 19 324 

Profesijný rozvoj, portfólio  20 6 5 6 16 10 9 13 16   101 

Rozvoj funkčných gramotností   19 1 5 4 21 5 2 12 12 2 83 

ŠVP, metodická podpora   5     4     5 21 7 5 47 

Hodnotenie žiackej práce a  výstupov  3   1   1 3   3 9   20 

ŠVVP, MRK, SZP  2       2     4   11 19 

Digitálna podpora výučby  5       10   1 1 2   19 

Ľudské práva    1     2 5 5 1 1 1 16 

Kooperácia vo výučbe      2   1 1   9     13 

Environmentálne témy              1 4 1   6 

Rozsah (vyučovacie hodiny)  125 30 44 55 323 82 76 359 222 48 1364 

prezenčne  12 5 6 10 23 13 7 35 39 4 154 

online 31 3 7 4 25 11 16 22 9 15 143 

kombinovane  11       5 0   11     27 

predpoklad účasti  788 165 262 290 864 410 397 1382 622 305 5485 
 

Tematické zamerania
odborných podujatí
od 16. 9. do 15. 12. 2020

Metodicko-pedagogické centrum pripravilo na školský rok 2020 / 2021 pre jednotlivcov a kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov
ponuku vzdelávacích podujatí a odborno-metodickej pomoci, ktorú bude flexibilne  prispôsobovať a realizovať v závislosti od vývoja pandémie.
Všetky otvorené vzdelávacie skupiny v schválených programoch a moduloch programov vzdelávania budeme v prípade nepriaznivej situácie 
realizovať aj v online režime. Účastníkov rozdelíme podľa kapacitných možností s denným rozsahom 6 hodín vzdelávania minimálne na dve 
3-hodinové online stretnutia. Pripravujeme digitálne učebné zdroje a vzdelávania formou e-learningu. Spôsob a miesto realizácie vzdelávacích 
podujatí bude určený podľa aktuálnych podmienok, záujmu  a bydliska účastníkov.

Metodicko-pedagogické centrum ponúka od 16. 9. do 15. 12. 2020 celkovo 324 odborných podujatí. Informačné semináre, odborné semináre, 
tvorivé dielne - workshopy a metodické dni budú realizované prezenčne, online formou aj kombinovane. 143 odborných podujatí je ponúkaných
online formou v popoludňajších hodinách. Online forma nie je obmedzená príslušnosťou k regiónu, prezenčné stretnutia sa budú realizovať  
v rámci regiónov adekvátne podmienkam a účastník sám zváži geogra�ckú dostupnosť a s tým spojené cestovanie.

ODBORNÉ PODUJATIA



Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v otváraní ďalších 9 skupín základného modulu programu funkčného vzdelávania. Ponuka 
v schválených programoch vzdelávania je vložená v centrálnom informačnom systéme s možnosťou prihlasovania od 16. 9. 2020, do vzdelávania 
u 

Metodicko-pedagogické centrum pokračuje vo vzdelávaní základného modulu programu funkčného vzdelávania podľa § 47, ods. 3 zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Na základe potvrdenia o schválení modulu programu vzdelávania, ev. č. 1/2020 - FV, ktoré vydalo MŠVVaŠ dňa 23. 4. 2020, MPC 
do 30. 6. 2020 otvorilo 13 nových skupín základného modulu programu funkčného vzdelávania. V súčasnosti sa vzdeláva v uvedenom programe  
364 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE - ZÁKLADNÝ MODUL

 
bude zapojených približne 270 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/funkcne-zakladny-modul  

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE - ROZŠIRUJÚCE MODULY

Na základe potvrdení o schválení rozširujúcich modulov programov vzdelávania vydaných MŠVVaŠ SR v júli 2020, Metodicko-pedagogické centrum 
dalo do ponuky vzdelávania 12 nových skupín rozširujúcich modulov programu funkčného vzdelávania s možnosťou prihlasovania od 16. 9. 2020. 

https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/funkcne-rozsirujuce-moduly

Rozširujúce moduly programu
funkčného vzdelávania

Do vzdelávania plánujeme zapojiť približne 360 vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. 

 7/2020         FV Sebariadenie a manažérska etika

 9/2020         FV Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia
                      (pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317 /2009 Z. z.)

10/2020        FV Projektový manažment

11/2020        FV Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení 
                      (pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.)



Od októbra 2020 pribudne do ponuky 7 programov inovačného vzdelávania, spolu plánujeme do konca roka 2020 otvoriť 21 vzdelávacích skupín 
pre približne 520 účastníkov. 

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Tematické zamerania
inovačných vzdelávaní

Pedagogická diagnostika žiaka

Metódy a techniky personalizovaného vyučovania

Formatívne hodnotenie a podpora učenia sa žiakov

Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov

Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov

Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia

Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

Miesto realizácie prezenčných stretnutí bude určené podľa záujmu a bydliska zaregistrovaných účastníkov. V prípade online formy vzdelávania 
bude doručený prístup každému účastníkovi na emailovú adresu, ktorú zadá pri registrácii, respektíve pri prihlasovaní na vzdelávanie. V prípade, 
že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú záujem o vzdelávania a nemôžu sa prihlásiť z dôvodu naplnenia ponuky, na webovskej 
stránke MPC je pri prihlasovacom formulári možnosť označiť - mám záujem. Priebežne monitorujeme záujem o jednotlivé podujatia, aby sme 
v prípade potreby a podľa možností otvorili ďalšie skupiny.

Bratislava 14. 9. 2020


