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Názov vzdelávacieho programu: Kreslenie v grafickom programe RNA (Revelation

Natural ART)

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Aktualizačné vzdelávanie reaguje na zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania vychádzajúc zo
Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 0 a tiež na aktuálne potreby a požiadavky pedagogických
zamestnancov učiteľov materských škôl a ich záujem o vzdelávacie programy zamerané na prácu
s počítačom, na rozvoj digitálnej gramotnosti a tvorivosti predškolákov.
Grafický program RNA (Revelation Natural ART) je jedným z alternatívnych grafických programov, ktorý
môžu učitelia materských škôl používať. Jeho výhodou je, že umožňuje vytvárať pracovné listy pre
rozvoj tvorivosti a zručností menších detí.
Program kontinuálneho vzdelávania vytvára predpoklad na získanie kompetencií v oblasti využívania
alternatívnych grafických prostredí. Absolvovaním programu si uchádzač aktualizuje a prehĺbi
teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri tvorbe pracovných listov a edukačných pomôcok pre
skvalitnenie výchovno – vzdelávacej činnosti.
Druh kontinuálneho vzdelávania:
aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania:
kombinovaná – prezenčná a dištančná
Ciele vzdelávacieho programu:
Hlavný cieľ:
Udržať profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho vzdelávania a aktualizovať ich počítačovú
gramotnosť o praktické zručnosti, vedieť využívať grafický program RNA a aplikovať ho v praxi .
Špecifické ciele:
- získať zručnosti v inštalácii a nastavení grafického programu RNA a vedieť ich aplikovať v praxi,
- rozšíriť poznatky o jednotlivé nástroje grafického programu RNA a vedieť ich využiť v praxi,
- mať kompetencie pracovať s jednotlivými nástrojmi grafického programu RNA a vedieť ich aplikovať v
praxi,
- efektívne využívať grafický program v edukačných aktivitách,
- aplikovať získané zručnosti na vytváranie pracovných listov a rozprávkových kníh.
Obsah vzdelávacieho programu:
TÉMA

FORMA

1. Inštalácia a nastavenie grafického programu RNA
Osvojenie si základnej terminológie a metodiky nového programu

prezenčne

ČASOVÝ
ROZSAH
2 hodina

2. Práca s jednotlivými základnými nástrojmi grafického
programu RNA
Práca s nástrojmi: pečiatky, tvary, ceruzky, štetce, vloženie textu
3.Metodika vyučovania jednotlivých nástrojov programu RNA.

prezenčne

2 hodiny

prezenčne

2 hodiny

prezenčne

2 hodina
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Praktické cvičenie na upevnenie zručnosti pracovať s nástrojmi programu
RNA - tvorba pracovných listov

prezenčne

2 hodiny

Výstup dištančnej časti: Vytvorenie pracovného listu s použitím nástrojov
programu RNA

dištančne

3 hodiny

Výstupy dištančnej časti: Vytvoriť rozprávkovú knihu z pracovných listov
na edukačnú aktivitu.
Vypracovať metodický postup edukačnej aktivity s využitím pracovného
listu/rozprávkovej knihy.
Spolu

dištančne

7 hodín

20 hodín

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu vie nainštalovať grafický program z internetu do
počítača, vie pracovať so základnými nástrojmi grafického programu RNA a aplikovať získané poznatky
do edukačného procesu materskej školy. Získa kompetenciu projektovať procesy rozvoja digitálnych
zručností detí s použitím pracovných listov.
Rozsah a trvanie vzdelávacieho programu:
20 hodín - 10 hodín prezenčne, 10 hodín dištančne.
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných
zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia:
Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ
Podkategória:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia: Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre učiteľa predprimárneho vzdelávania, ktorý spĺňa
kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č.
317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.).
Podmienkou zaradenia na overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.
z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sú minimálne tri roky pedagogickej činnosti pedagogického
zamestnanca.
Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona sa
účastníci prihlasujú na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy alebo školského zariadenia
potvrdil správnosť údajov.
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Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca
do príslušnej kategórie alebo podkategórie a kariérového stupňa; riaditeľovi potvrdzuje prihlášku
zriaďovateľ.
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy alebo školského
zariadenia nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie alebo
podkategórie a kariérového stupňa, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na
kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický
zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Od účastníka vzdelávania sa vyžadujú základné zručnosti práce s počítačom.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
Aktualizačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
Overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním
(podľa § 35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z.) sa uskutočňuje pred
trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú menuje poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania
Požiadavky na ukončovanie vzdelávania:
- najmenej 80 % -ná účasť na prezenčnej forme štúdia,
- vypracovanie a odovzdanie dištančných úloh,
- záverečná prezentácia metodického postupu edukačnej aktivity a pracovného listu / rozprávkovej
knihy v ľubovoľne zvolenom formáte.
Požiadavky pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú uchádzať o overenie profesijných
kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 odsek 6
zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z.):
- vypracovanie a odovzdanie dištančných úloh,
- záverečná prezentácia metodického postupu edukačnej aktivity a pracovného listu / rozprávkovej
knihy v ľubovoľne zvolenom formáte pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Personálne zabezpečenie a garant:
Garant vzdelávacieho programu:
PaedDr. Silvia Mináriková, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, Metodickopedagogické centrum, detašované pracovisko, Trnava
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona
390/2011 Z. z .
Lektori vzdelávacieho programu:
Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie a externí spolupracovníci: skúsení učitelia s lektorskou praxou
v oblasti vzdelávania dospelých, odborníci v oblasti informačno-komunikačných technológií spĺňajúci
podmienky Čl.2 bodu 12 Smernice 18/2009-R.
Finančné, materiálne, technické zabezpečenie:
Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania a z prostriedkov rozpočtu MPC
Bratislava.
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Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Materiálne zabezpečenie:
Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál (učebný zdroj)
Technické a informačné zabezpečenie:
Notebook a dataprojektor pre lektora, PC pre všetkých účastníkov, Pripojenie na internet pre každého
účastníka
Návrh počtu kreditov: Spolu 6 kreditov
4 kredity za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončovania záverečnou prezentáciou pred
lektorom a účastníkmi vzdelávania.
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