Činnosť regionálneho pracoviska MPC Bratislava v mesiaci
január 2021
Od prvého januárového týždňa sme opäť aktívni, sme v neustálom v kontakte s našimi
kolegami z praxe i napriek tomu, že niektorí z nás vykonávali prácu na inom vhodnom mieste,
a to v domácom prostredí. Vzdelávania, ktoré sme

ponúkali, boli realizované v online-

priestore.
pokračovalo v realizácii podujatí, ktoré boli v ostatnom období

RP MPC Bratislava
naplánované.

Pre

záujemcov

zamestnanca boli pripravené

o výkon

činnosti

pokračovať

aj

pedagogického/odborného

s rôznymi lektormi 4 stretnutia funkčného vzdelávania.

overovanie v programoch inovačného vzdelávania
a bude

vedúceho

v mesiaci

február.

Pilotné

bolo realizované vo všetkých programoch
Sme

radi,

že

naši

priaznivci

vzdelávacích programoch aktívni a bravúrne riešia dištančné úlohy. Nakoľko sme

sú

vo

zapojení

do realizácie projektu Teachers, táto činnosť sa stáva pre nás kľúčovou. Okrem šiestich už
postupne realizovaných vzdelávacích

programov pripravujeme ďalší vzdelávací program

s názvom: Využitie edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov.
Taktiež sme začali vzdelávať v programe: Základný modul doplňujúceho pedagogického
štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov, ktorý sa veľmi rýchle naplnil. Teší
nás váš záujem!
Pracovisko MPC Komárno sa v prvom rade snažilo pomôcť pedagogickým zamestnancom
zorientovať

sa

v novom centrálnom informačnom systéme.

Postupne

do

pracovného

programu napĺňalo už prebiehajúce vzdelávania, vytvárali sa a realizovali nové vzdelávania
i odborné podujatia. Zamestnanci pravidelne poskytovali učiteľom

konzultácie, ktoré boli

tematicky zamerané na metódy využiteľné v rámci výučby v domácom prostredí a hodnotenia
žiackej práce. Učitelia profesijného rozvoja dostávali časté otázky k atestačnému procesu,
profesijnému rozvoju a portfóliu. Pomoc pedagógom bola poskytnutá i formou krátkych
metodických inšpirácií zameraných na využitie počas dištančného vzdelávania.

Pracovisko

MPC Nitra
v oblasti

realizovalo

vzdelávací proces v akreditovaných programoch vzdelávania

programov

funkčného

vzdelávania

–

pokračovanie

vzdelávania

v Základnom module v 1 skupine rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania. V odbornom
webinári
v

Portfólio dieťaťa predškolského veku a jeho využitie v hodnotení zdieľali učitelia

interaktívnej

informáciami

atmosfére

prezentovaných

svoje doterajšie skúsenosti a porovnávali ich s teoretickými
lektorkou

PaedDr.

Evou

Pupíkovou,

PhD.

Zamestnanci

pripravili odborné texty vo forme krátkych metodických inšpirácií, v ktorých sa tematicky
zamerali

na

oblasť

kooperatívneho

čitateľskej

vyučovania.

gramotnosti,

Dôsledne

formatívneho

pokračovali aj

hodnotenia

v aktivitách

a techniky

v rámci projektu

TEACHERS. Taktiež aktívne komunikovali s uchádzačmi o atestačný proces formou online
a telefonických konzultácií.

DP MPC Trnava v tomto období zrealizovalo pre PZ a vedúcich PZ škôl a školských
zariadení 5 online stretnutí/vzdelávaní v Základnom module programu funkčného vzdelávania
a 3 online stretnutia/vzdelávania v Rozširujúcom module funkčného vzdelávania - Vedenie
ľudí v škole alebo školskom zariadení. Pedagogickí zamestnanci sú otvorení k realizácii
učiteľských
multiplikácie

fór a tvorbe učebných zdrojov, taktiež podporujú a podieľajú sa na procese
lektorov

v jednotlivých

zrealizovali už druhé stretnutie v rámci
spoluprácu

vzdelávacích

programoch.

V online

priestore

adaptačného vzdelávania. Podarilo sa im nadviazať

so Školským inšpekčným centrom Trnava

a

Okresným úradom Trnava.

Spoluprácu sme rozšírili s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskou univerzitou
- Pedagogickou fakultou. Všetky menované organizácie budú nápomocné pri realizácii
webinárov rôzneho druhu. Učitelia sa môžu tešiť!

