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Druh vzdelávania

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia

Rozsah vzdelávania

90 hodín

Forma vzdelávania

Kombinovaná forma (30 hodín dištančnou formou)

Ciele a obsah vzdelávania
Získať potrebnú kvalifikáciu a štandardné profesijné a odborné kompetencie
na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický
Hlavný cieľ
asistent
- získať najnovšie poznatky v didaktike vyučovacích predmetov,
- získať najnovšie poznatky v didaktike odborného výcviku,
- získať najnovšie poznatky v didaktike voľného času a v mimoškolskej
didaktiky,
- rozvíjať schopnosť pedagogického asistenta kooperovať s učiteľom,
vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy,
- rozvíjať schopnosť pedagogického asistenta projektovať výchovnovzdelávací proces,
Čiastkové ciele
- rozvíjať schopnosť pedagogického asistenta aplikovať vyučovacie
metódy a organizačné formy vo výchovno-vzdelávacom procese,
- rozvíjať schopnosť pedagogického asistenta aplikovať individualizovaný
prístup k dieťaťu/žiakovi vo výchovno-vzdelávacom procese,
- rozvíjať schopnosť pedagogického asistenta hodnotiť výchovnovzdelávací proces,
- rozvíjať schopnosť autoreflexie vlastného pedagogického pôsobenia.
Rozsah
Rozsah
prezenčne
dištančne
Tematické celky a ich rozsah
(P)
(D)
1.1 Ciele, metódy,
formy a zásady
7h
vyučovacieho procesu
1. Didaktika
vyučovacích
1.2 Materiálno-didaktické prostriedky vo
7h
predmetov
výchovno-vzdelávacom procese
2.1 Funkcie, ciele, organizácia, výchovné a
14 h
2. Didaktika
vzdelávacie stratégie odborného výcviku
odborného výcviku
3.1 Funkcie, ciele, zásady efektívneho
5h
3. Didaktika
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voľného času
a didaktika
mimoškolskej
pedagogiky

4. Pedagogická
prax

využívania voľného času
3.2 Výchovné a vzdelávacie činnosti v dobe
mimo vyučovania

5h

3.3 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

4h

4.1 Konzultácie k realizácii praxe

6h

4.2 Náčuvová prax, pedagogická prax, tvorba
výučbových materiálov

6h

Výstup dištančnej úlohy č. 1:
Potvrdenia o absolvovaní náčuvovej praxe
a spracované prípravy na realizáciu výchovnovzdelávacej činnosti, rozsah min. 5 strán,
formát A4, textový editor (MS Word).

10 h

Výstup dištančnej úlohy č. 2:
Potvrdenia
o absolvovaní
súvislej
pedagogickej praxe a spracované výstupy z
realizovanej výchovno-vzdelávacej činnosti,
rozsah min. 10 strán, formát A4, textový editor
(MS Word).

20 h

4.3 Reflexia náčuvovej praxe, pedagogickej
praxe a vytvorených výučbových
materiálov

SPOLU

P=
60 hodín
D=
30 hodín
Spolu = 90 hodín
kategória

pedagogický asistent

podkategória

------------

kariérový stupeň

- začínajúci pedagogický zamestnanec
- samostatný pedagogický zamestnanec

kariérová pozícia

-------------

Cieľová skupina

Získané profesijné
kompetencie
absolventa
programu
vzdelávania

6h






Ovládať obsah a didaktiku pedagogického pôsobenia
Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti

Profil absolventa:
Absolvent rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia pozná
obsah a didaktiku pedagogického pôsobenia a podľa pokynov učiteľa,
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vychovávateľa a majstra odbornej výchovy ich vie prakticky využívať
vo výchovno-vzdelávacom procese. Je spôsobilý spolupracovať s učiteľom,
vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy pri plánovaní a projektovaní
výchovno-vzdelávacej činnosti. V spolupráci s učiteľom, vychovávateľom
a majstrom odbornej výchovy aplikuje teoretické poznatky a zručnosti
v závislosti od individuálnych potrieb a problémov dieťaťa/žiaka
vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Pod vedením učiteľa, vychovávateľa
a majstra odbornej výchovy vytvára a využíva materiálne zázemie
výchovno-vzdelávacej činnosti. Spolupracuje s učiteľom, vychovávateľom
a majstrom odbornej výchovy pri tvorbe kritérií hodnotenia dieťaťa/žiaka
a ich uplatňovania bez predsudkov a stereotypov. Absolvent je schopný
adekvátne reflektovať svoje pedagogické pôsobenie.
Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní
záverečnej skúšky získa absolvent rozširujúceho modulu doplňujúceho
pedagogického štúdia vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní v súlade s §
46 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.
Na vzdelávanie bude zaradený pedagogický
zamestnanec
v uvedenej
kategórii
a kariérovom stupni.
Uchádzač bude zaradený do vzdelávacieho
programu na základe písomnej prihlášky
podpísanej riaditeľom školy alebo školského
zariadenia. Súčasťou prihlášky bude aj kópia
dokladu o dosiahnutom vzdelaní, resp. kópia
ukončenia základného modulu doplňujúceho
pedagogického štúdia.
Požiadavky na uchádzača
pri zaradení na
vzdelávanie
Opatrenia na
zabezpečenie
kvality

Personálne zabezpečenie
vzdelávania a požiadavky
poskytovateľa na
odbornosť personálneho
zabezpečenia
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Rozširujúci
modul
doplňujúceho
pedagogického štúdia môže, v súlade s § 43
ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z., absolvovať aj
fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým
zamestnancom,
a
spĺňa
kvalifikačný
predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania
na výkon pracovnej činnosti v príslušnej
kategórii alebo v podkategórii pedagogického
zamestnanca.
Zaradenie na vzdelávanie následne posúdi
poskytovateľ
vzdelávania
na
základe
prihlášky, dokladov o dosiahnutom vzdelaní
uchádzača, resp. kópie o ukončení základného
modulu doplňujúceho pedagogického štúdia.
Garant:
Odborný garant programu vzdelávania spĺňa
požiadavku § 44
ods.
4 zákona
č. 138/2019 Z. z.
Člen skúšobnej komisie spĺňa požiadavku

§ 46 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
Predseda
skúšobnej
komisie
požiadavku § 46
ods.
3
č. 138/2019 Z. z.

spĺňa
zákona

Lektori:
 učitelia profesijného pôsobiaci v oblasti
súvisiacej s modulmi vzdelávania,
 vysokoškolskí
učitelia
pôsobiaci
v študijných
odboroch
súvisiacich
s modulmi vzdelávania,
 pedagogickí zamestnanci s prvou alebo
druhou atestáciou s najmenej 5-ročnou
praxou v oblastiach súvisiacich s témami
vzdelávacieho programu,
 odborníci z praxe s najmenej 5-ročnou
praxou v oblastiach súvisiacich s témami
vzdelávacieho programu.
Materiálne:
študijné texty, metodické materiály, podklady
na vypracovanie úloh dištančnej časti
vzdelávania.

Materiálne, technické
a informačné
zabezpečenie vzdelávania

Technické:
notebook a dataprojektor
s pripojením na internet.

pre

lektora

Informačné:
Náklady spojené so vzdelávaním budú
financované v súlade s § 63 ods. 1 zákona č.
138/2019 Z. z.
Pedagogickú prax v predpísanom rozsahu si
účastníci rozširujúceho modulu zabezpečujú
samostatne.
1. Absolvovanie
najmenej
80%
z celkového rozsahu prezenčnej formy
vzdelávania.
2. Vypracovanie a odovzdanie všetkých
výstupov z dištančnej časti vzdelávania.

Podmienky ukončenia
vzdelávania

3. Obhajoba záverečnej práce v súlade s §
46 ods. 1 pís. a) a c) zákona č. 138/2019
Z. z.
4. Záverečná skúška v súlade s § 46 ods. 1
pís. b) a c) zákona č. 138/2019 Z. z.
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Obsah záverečnej skúšky korešponduje
s tematickými
celkami
z obsahu
vzdelávania.

Meno, e-mailová
adresa a tel. číslo
autora programu

PaedDr. Jana Verešová, PhD.
jana.veresova@mpc-edu.sk, +421 248 209 433
Mgr. Eva Suchožová
eva.suchozova@mpc-edu.sk, +421 907 900 529
PaedDr. Viera Šándorová
viera.sandorova@mpc-edu.sk, +421 917 915 631
Mgr. Andrea Makišová
andrea.makisova@mpc-edu.sk, +421 907 402 112
Mgr. Jana Medvecová
jana.medvecova@mpc-edu.sk, +421 517565147
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
istvan.szokol@mpc-edu.sk, +421 353 812 026

Odtlačok pečiatky
poskytovateľa
a podpis
štatutárneho
zástupcu
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