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Názov vzdelávacieho programu:
Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Dôležitosť vyučovania a učenia sa cudzích jazykov je v súčasnej multikultúrnej Európe
nespochybniteľná.
Keďže úroveň ovládania anglického jazyka v našej krajine nie je na požadovanej úrovni, hľadajú sa
rôzne príčiny tohto stavu a zdôrazňuje sa potreba inovatívnych metód s použitím moderných
technológií. Rýchly rozvoj informačno-komunikačných technológií vytvára nové možnosti vo zvyšovaní
kvality a efektívnosti osvojovania si cudzích jazykov. Vzdelávací program zahŕňa využívanie
výučbových programov, multimediálnych nástrojov, špecializovaného softvéru, dynamických webových
stránok a moderných informačných technológií priamo na vyučovacích hodinách a zmenu foriem a
metód vzdelávania.
Hlavným zámerom vzdelávacieho programu je zvýšenie kľúčových kompetencií pedagogických
zamestnancov v oblasti aktívneho a efektívneho využívania moderných technológií vo vyučovacom
procese anglického jazyka na základnej škole.
Druh kontinuálneho vzdelávania:
Aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania:
Kombinovaná 40 hodín - z toho 30 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne
Hlavný cieľ:
Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka o zručnosť používať moderné
technológie ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.
Špecifické ciele:
 Získať praktické zručnosti pre prípravu výučbových materiálov z anglického jazyka.
 Získať praktické zručnosti pri práci s multimediálnymi výučbovými programami.
 Vedieť analyzovať metodické postupy a možnosti využitia multimédií, internetu a moderných
prezentačných techník v rôznych fázach vyučovacieho procesu.
 Vedieť vybrať, vypracovať a aplikovať rôzne prostriedky moderných technológií vo vyučovaní
anglického jazyka.
 Vedieť navrhnúť aktivity a výstupy vhodné na využívanie moderných technológií vo vyučovaní
anglického jazyka.
Obsah vzdelávacieho programu:
Modul 1:Textový editor Microsoft Word vo vyučovaní anglického jazyka.
Modul
Forma
Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka.
prezenčná
Rozvoj komunikačných zručností žiaka v aplikácii Microsoft (6)
Word.
Tvorba výučbových materiálov (pracovných listov pre žiakov,
školských testov) z anglického jazyka pomocou textového editoru
Microsoft Word.
Výstup: vytvorený pracovný list z anglického jazyka v textovom dištančná
editore Microsoft Word v rozsahu cca 2 strany A 4.
Spolu

Časový rozsah
2
2
2
2
8
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Modul 2:Prezentačný softvér PowerPoint vo vyučovaní anglického jazyka.
Modul
Forma
PowerPoint vo vyučovaní anglického jazyka.
prezenčná
Rozvoj komunikačných zručností žiaka v aplikácii PowerPoint.
(6)
Tvorba výučbových materiálov (prezentácií) z anglického jazyka
pomocou prezentačného softvéru PowerPoint.
Využitie prezentácie v programe PowerPoint vo vyučovaní
anglického jazyka.
Výstup:
vytvorená
prezentácia
z anglického
jazyka dištančná
v prezentačnom softvéri PowerPoint v rozsahu cca 5 – 10
snímok.
Spolu
Modul 3:Interaktívna tabuľa vo vyučovaní anglického jazyka.
Modul
Využitie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka.
Tvorba výučbových materiálov z anglického jazyka pomocou
interaktívnej tabule.
Prezentácie prostredníctvom interaktívnej tabule.
Výstup: vytvorený učebný materiál (prezentácia, test, krížovka) z
anglického jazyka s podporou interaktívnej tabule/do interaktívnej
tabule.
Spolu
Modul 4: Interaktívne a multimediálne výučbové programy.
Modul
Využitie výučbových programov pre anglický jazyk.
Analýza učebných CD/DVD.
Práca s výučbovými programami pre anglický jazyk.
Implementácia výučbových programov do vyučovacích hodín
anglického jazyka.
Výstup: príprava na jednu vyučovaciu jednotku individuálne
zvolenej témy anglického jazyka s využitím výučbových
programov.
Spolu
Modul 5: Internet a webové stránky.
Modul
Internet vo vyučovaní anglického jazyka.
Využitie internetu pri príprave pomôcok a pracovných listov.
Webové stránky.
Využitie programov webových stránok.
Práca s internetom na hodinách anglického jazyka.
Využitie Internetu vo vyučovaní anglického jazyka.
Výstup: príprava na jednu vyučovaciu jednotku individuálne
zvolenej témy anglického jazyka s využitím a spracovaním
materiálu získaného z internetových stránok.
Spolu
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Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka vie
používať moderné technológie ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní anglického jazyka. Má
vedomosti a zručnosti projektovať hodiny anglického jazyka s použitím moderných technológií v rôznych
fázach vyučovacieho procesu.
Rozsah vzdelávacieho programu:
Celkový počet vyučovacích hodín: 40 hodín - z toho prezenčne 30 hodín a 10 hodín dištančne
Trvanie vzdelávacieho programu:
najviac 10 mesiacov
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň,
kariérová pozícia:
Kategória pedagogických zamestnancov:
Učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Kariérové stupne:
- samostatný pedagogický zamestnanec
- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Vyučovací predmet:
Anglický jazyk
Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné
predpoklady na vyučovanie predmetu anglický jazyk 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.
Riaditeľ školy na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa,
kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie
pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kategórie alebo podkategórie, posúdi poskytovateľ

ITMS kód Projektu: 26140230002
ITMS kód Projektu: 26120130002
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:
Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme štúdia.
2. Vypracovanie všetkých úloh dištančnej časti vzdelávania.
3. Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Obsahom prezentácie bude
spracovaná ukážka jednej vyučovacej hodiny anglického jazyka s využitím IKT v prezentácii
PowerPoint. Rozsah prezentácie 10 – 15 snímok.
Overenie získaných predmetných kompetencií nadobudnutých sebavzdelávaním a vykonávaním
pedagogickej činnosti realizuje pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej
praxe pred trojčlennou skúšobnou komisiou (§ 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z v znení zákona č.
390/2011 Z. z.). Podmienky k overeniu:
1. Vypracovanie všetkých úloh dištančnej časti vzdelávania.
2. Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Obsahom prezentácie bude
spracovaná ukážka jednej vyučovacej hodiny anglického jazyka s využitím IKT v prezentácii
PowerPoint. Rozsah prezentácie 10 – 15 snímok.
Personálne zabezpečenie:
Garant: PaedDr. Iveta Labjaková, 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: Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, vysokoškolskí učitelia s aprobáciou
anglický jazyk, zahraniční lektori s aprobáciou anglický jazyk, učitelia s lektorskými skúsenosťami
a s aprobáciou anglický jazyk.
Finančné, materiálne zabezpečenie:
Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Profesijný a kariérový rast
pedagogických zamestnancov a prostriedkov rozpočtu MPC. V prípade viacdňových vzdelávacích
podujatí bude ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov národného projektu Profesijný
a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Materiálne zabezpečenie: flipchartová tabuľa, flipchartový papier, fixy.
Učebné zdroje: študijné texty, metodické materiály, pracovné listy, edukačné CD/DVD.
Technické a informačné zabezpečenie:
Prezentačné vybavenie: počítače s pripojením na internet, Microsoft Office, interaktívna tabuľa so
softvérom, notebook s pripojením na internet, multimediálne interaktívne programy, dataprojektor.
Návrh počtu kreditov:
10 kreditov – 8 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia

