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Názov vzdelávacieho programu:
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Tradičná ľudová kultúra je dokladom kultúrnej identity miest a obyvateľov a ako taká je neoddeliteľnou
súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva každého štátu. Ľudové tradície môžu mladým ľuďom
pomôcť uvedomiť si kultúrne bohatstvo, ktoré im odkázali predkovia. V dnešnej pretechnizovanej dobe
sa dostávajú do úzadia hodnoty, krása tradícií a pestrosť našej ľudovej kultúry.
Záujmy detí sa menia v závislosti od veku. Učitelia i vychovávatelia sa musia na jednej strane
prispôsobovať novým trendom, na strane druhej by mali byť sprostredkovateľmi hodnôt a mali by
dokázať motivovať deti a žiakov k zvýšeniu záujmu o svoju históriu, predkov, o všestranný estetický
a etický rozvoj detí a žiakov.
Dôvodom realizácie vzdelávacieho programu je zvýšiť atraktívnosť ľudových tradícií, zvykov našich
predkov a ľudových remesiel, ktoré môžu byť využívané v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.
Ďalším, nie menej dôležitým, dôvodom je požiadavka kontinuálneho zvyšovania si profesijných
kompetencií pedagogických zamestnancov a zvyšovanie spoločenského statusu profesie v súlade so
zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z.
Druh kontinuálneho vzdelávania:
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania:
Kombinovaná forma –prezenčná a dištančná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ:
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie, poznatky a zručnosti vychovávateľov potrebné na výkon
pedagogickej činnosti zamerané na využívanie ľudových zvykov, tradícií a remesiel vo výchovnovzdelávacom procese.
Špecifické ciele:
 Získať aktuálne informácie o využívaní ľudových zvykov, tradícií a remesiel v rámci
mimoškolskej činnosti detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
 Poznať rôznorodosť charakteristických znakov regiónov Slovenska.
 Získať základné praktické zručnosti pre prácu s výšivkou, kožiarenskou a drevárskou výrobou,
prácou s prútím a šúpolím.
 Poznať charakteristiky jednotlivých sviatkov a zvykov počas roka a ich význam pre našich
predkov.
 Obohatiť činnosti vo výchove mimo vyučovania o nové prístupy a netradičné pomôcky.
 Vedieť transformovať získané vedomosti a zručnosti do realizácie pútavých aktivít, zážitkových
programov a projektov pre deti a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a špeciálnych výchovných zariadeniach.
Obsah vzdelávacieho programu:
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Obsahom vzdelávacieho programu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností na podporu
využívania ľudových zvykov, tradícií a remesiel pri realizácii pútavých aktivít, zážitkových programov a
projektov vo voľnočasových aktivitách pre deti a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.
Modul 1: Folklór
Definície, charakteristika.
Vysvetlenie základných pojmov.
Regióny Slovenska a ich charakteristiky.
Modul 2: Ľudové remeslá a ich využitie v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych
výchovných zariadeniach.
Východiská, charakteristika ľudových remesiel na Slovensku.
Výšivka, čipka a výroba krojov – praktická činnosť.
Spracovanie prútia – praktická činnosť.
Spracovanie dreva – praktická činnosť.
Kožiarstvo – praktická činnosť.
Spracovanie šúpolia – praktická činnosť.
Maľba na sklo a keramiku – praktická činnosť.
Drotárstvo – praktická činnosť.
Modul 3: Ľudové zvyky a tradície počas roku a ich využitie
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a špeciálnych výchovných zariadeniach.
Rok na dedine, zvyky a zvykoslovie Slovenska, výročné
obyčaje
Sviatky jari, Fašiangy a Veľká noc – praktická činnosť.
Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo – praktická činnosť.
Jesenné sviatky, mágia a povery – praktická činnosť.
Zimné sviatky, Vianoce – praktická činnosť.
Výstup: spracovaná charakteristika vlastného regiónu, zvykov
a remesiel s možnosťou ich využitia vo výchove mimo
vyučovania v rozsahu cca 2 - 3 strany A 4.
Modul 4: Tvorba aktivít a projektov s využitím ľudových
zvykov, tradícií a remesiel.
Využitie ľudových zvykov, tradícií a remesiel pri realizácii aktivít
vo VMV – praktická činnosť a metodický rozbor.
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Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania
je metodicky a prakticky pripravený pre využitie teoretických vedomostí a praktických zručností pri
zavádzaní ľudových zvykov, tradícií a remesiel do voľnočasových aktivít v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach. Aktualizáciou svojich kompetencií
v oblasti využívania ľudových zvykov, tradícií a remesiel v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach má spôsobilosti používať vybrané metódy a formy
práce. Zaradením získaných vedomostí a zručností do tematických výchovných plánov prispieva
k modernizácii výchovy a vzdelávania.
Rozsah a trvanie vzdelávacieho programu:
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Rozsah vzdelávacieho programu:
Celkový počet vyučovacích hodín je 60 - z toho prezenčne 55 hodín a 5 hodín dištančne.
Trvanie vzdelávacieho programu:
najviac 10 mesiacov
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných
zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia:
Kategória pedagogických zamestnancov:
 vychovávateľ
Kariérový stupeň:
 samostatný pedagogický zamestnanec
 pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia: Vyučovací predmet: Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie:
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre vychovávateľov, ktorý spĺňajú kvalifikačný predpoklad
vzdelania 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 získaných výkonom pedagogickej činnosti
alebo sebavzdelávaním 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.
Spôsob prihlasovania: Písomná prihláška na kontinuálne vzdelávanie podpísaná uchádzačom.
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na písomnej prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického
zamestnanca do kariérového stupňa a kategórie. Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie
pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa alebo kategórie, posúdi poskytovateľ oprávnenie
na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický
zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Vyplnenú prihlášku na kontinuálne vzdelávanie po podpísaní riaditeľom školy je potrebné zaslať na
príslušné regionálne/detašované pracovisko MPC.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou vymenovanou
poskytovateľom vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:
1. Najmenej 80 % účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
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2. Spracovanie zadania z dištančnej formy vzdelávania.
3. Záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou. Obsahom prezentácie bude vypracovanie
scenára reálne uskutočnenej aktivity s využitím ľudových zvykov, tradícií alebo remesiel
ľubovoľného regiónu Slovenska vo vlastnom školskom výchovno-vzdelávacom zariadení alebo
špeciálnom výchovnom zariadení formou prezentácie v MS PowerPoint v rozsahu 7-10 snímok.
Pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú uchádzať o overenie profesijných kompetencií
získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním v zmysle § 35 ods. 6 zákona č.
317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z., platia rovnaké požiadavky ako pre ostatných
účastníkov programu kontinuálneho vzdelávania okrem bodu 1.
Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu:
Garant: PaedDr. Jana Verešová, PhD. učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou,
Regionálne pracovisko MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona
390/2011 Z.z.
Lektori: vysokoškolskí učitelia a skúsení pedagogickí zamestnanci s prvou a druhou atestáciou
a minimálne 5 ročnou praxou v danej oblasti, učitelia pre kontinuálne vzdelávanie.
Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie:
Financovanie vzdelávacieho programu:
Náklady spojné so vzdelávaním budú hradené z finančných prostriedkov Národného projektu Profesijný
a kariérny rast pedagogických zamestnancov a z prostriedkov rozpočtu MPC.
Cestovné náhrady, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca
organizácia, resp. účastník sám.
Materiálne zabezpečenie:
Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál a zoznam odporúčanej literatúry.
Technické a informačné zabezpečenie:
Pri vzdelávaní bude aktívne využívané prezentačné vybavenie, flipchartový papier, fixky, notebook,
projektor, DVD a CD prehrávač.
Návrh počtu kreditov:
15 kreditov - 12 kreditov za rozsah vzdelávania a 3 kredity za spôsob ukončenia vzdelávania
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