
 

 

Prehľad o činnosti regionálneho pracoviska MPC Bratislava 

v mesiaci marec  2021 

Pracovisko MPC v Bratislave (RP MPC Bratislava) 

 

V tomto mesiaci sme otvorili dve skupiny v rámci programov kvalifikačného vzdelávania, z nich 

jedna bola pilotná: 

 Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov 

a pedagogických asistentov, 

 Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odborného 

výcviku. 

Účastníci programov kvalifikačného vzdelávania hodnotili podujatia z hľadiska obsahu i realizácie 

pozitívne. 

Pre výchovných poradcov sme otvorili pilotnú skupinu špecializačného vzdelávania v programe 

Výchovný poradca. 

V rámci projektu TEACHERS sme pre cieľovú skupinu vychovávateľov otvorili program 

inovačného vzdelávania pod názvom Využitie portfólia v procese rozvoja pedagogického 

zamestnanca a učiteľov anglického jazyka sme začali vzdelávať v programe Využitie 

prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov.  

Bol úspešne realizovaný webinár obsahovo zameraný na aktuálnu tému – Hodnotenie detí 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem webinárov zameraných na 

prírodovednú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť a tvorivé písanie, ktoré boli realizované aj 

v minulom mesiaci, sme uskutočnili vzdelávacie podujatie pod názvom Organizácia 

vyučovacieho procesu v prostredí Edupage a tiež webinár zameraný na problematiku ľudských 

práv vo výchovno-vzdelávacom procese na prvom stupni základných škôl. 

Ukončili sme tvorbu učebného zdroja k programu vzdelávania, ktorý je zameraný na tvorbu 

inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia a učebného zdroja k inovačnému programu 

vzdelávania Podpora rozvoja  školy / školského zariadenia prostredníctvom aktualizačného 

vzdelávania, finalizujeme učebné zdroje na podporu špecializačného vzdelávania pre triedneho 

učiteľa. 

Pokračujeme v realizácii základného a rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania, otvorili 

sme ďalšiu skupinu rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania – Projektový manažment. 



 

Priebežne spolupracujeme na tvorbe Pedagogických rozhľadov a vykonávame činnosti súvisiace 

s atestačným procesom. 

Dňa 12. 3. 2021 sme realizovali Monitoring vzdelávacích potrieb PZ/OZ 2021 v rámci NP 

TEACHERS. Do monitoringu sa zapojilo 33 účastníkov zo vzdelávacích skupín základného 

a rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania. 

V rámci nášho pracoviska bolo v mesiaci marec 2021 realizovaných 33 vzdelávacích podujatí. 

 

Pracovisko MPC v Nitre (DP MPC Nitra) 

Národný projekt TEACHERS sme podporili debatami v  učiteľských fórach  pre materské školy, 

pre učiteľov 1. stupňa, pre učiteľov profesijného rozvoja v oblasti zmeny profesijných štandardov. 

Pokračovali sme v  podpore pripravovaných NOPS, zrealizovali sme kvalitatívne zisťovanie 

formou fokusovej skupiny vedúcich pedagogických zamestnancov a vyhodnotili sme jej výstupy 

z prieskumu aktuálnych vzdelávacích a rozvojových potrieb PZ a OZ, vedúcich pedagogických 

zamestnancov. 

Zrealizovali sme vzdelávacie podujatia v programoch inovačného vzdelávania: 

Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca, 

Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov.  

Pokračovali sme v zabezpečení vzdelávacích aktivít v oblasti programov funkčného vzdelávania, 

zrecenzovali sme záverečné práce účastníkov, ktorí ich budú môcť obhájiť a preukázať profesijné 

odborné kompetencie vedúcich pedagogických zamestnancov. Spolupracovali sme ako členovia 

komisií v DP MPC Žilina a DP MPC Komárno pri záveroch programu funkčného vzdelávania 

Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení. 

Poskytovali sme online a telefonické konzultácie, posudzovali sme atestačné portfóliá pre 

1. atestáciu, pracovali sme v pozícii kritický priateľ pre posúdenie atestačného portfólia z iného 

pracoviska. Zrealizovali sme odborné  webináre Stratégie k rozvoju čitateľskej gramotnosti, 

Metódy na rozvoj predčitateľskej gramotnosti dieťaťa predškolského veku, Adaptácia 

začínajúceho pedagogického zamestnanca v edukačnom procese materskej školy. 

 

Pracovisko MPC v Trnave (DP MPC Trnava) 

 

DP MPC Trnava organizovalo v mesiaci marec 2021 celkovo 22 vzdelávacích podujatí.  

Vzdelávacie podujatia prebiehajú online formou, a to program základný modul funkčného 

vzdelávania, rozširujúce moduly funkčného vzdelávania a v rámci projektu TEACHERS 

inovačné programy. 



 

V mesiaci marec 2021 sme v rámci NP TEACHERS realizovali v online priestore stretnutia UF 

MŠ BA, kde sa prihlásilo 12 účastníkov a aktívne sa zapojilo 6. Témou UF MŠ BA bolo 

zisťovanie vzdelávacích potrieb účastníkov. Zároveň sme sa zúčastnili stretnutia UF Západ, kde 

boli prezentované aktivity zamerané na využitie  vizuálnych pomôcok v pedagogickej praxi. 

V rámci aktivity NOPS boli na našom pracovisku vypracované 2 hodnotiace posudky. 

V rámci odpočtových tém pre MŠVVaŠ SR pracovisko spracovalo a zaslalo do ponuky dva 

webináre s tematikou Násilie na ženách a Deti v ozbrojených konfliktoch, ktoré sú realizované 

v spolupráci s UNICEF-om a Katedrou psychológie FF TU v Trnave - poradňou Pomoci obetiam 

násilia. 

 

Pracovisko  MPC Komárno (DP MPC Komárno)  

 

Mesiac marec bol pre zamestnancov DP MPC v Komárne pracovne aktívny a produktívny. 

Organizovali sme webináre, učiteľské fóra, inovačné programy vzdelávania, hodnotili sme 

záverečné práce rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania, portfólio i NOPS. 

Odborné podujatia Čitateľské stratégie na prvom stupni ZŠ s VJM a Morfosyntaktické 

cvičenia vo vyučovaní slovenského jazyka boli určené pedagógom škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským. Webinár venovaný aktuálnym podmienkam a možnostiam plánovania a realizovania 

vlastného profesijného rastu a sebarozvoja bol určený pedagógom základných i stredných škôl. 

Niektorí učitelia profesijného rozvoja pôsobili ako lektori i moderátori učiteľských fór, ako 

multiplikátori sa zúčastnili i vzdelávania. Inovačné vzdelávanie bolo zamerané na formatívne 

hodnotenie na podporu učenia sa žiakov. Učiteľské fórum pre školy s VJM, ktoré sa realizovalo 

koncom marca, malo aktuálnu tému Optimalizácia siete národnostných škôl. 

 


