Program aktualizačného vzdelávania školský rok 2020/2021

Poskytovateľ: Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec
IČO: 37897004

Názov programu vzdelávania: Aplikácia nových právnych predpisov v praxi a didaktické
postupy vo výchovno-vzdelávacom procese

Odborný garant vzdelávania: učiteľ s I. atestáciou, riaditeľ
Lektor vzdelávania: Mária Koppová - riaditeľ
Druh programu vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Rozsah programu vzdelávania: 8 hodín prezenčne, 2 hod. dištančne
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná(P), dištančná(D)
Hlavný cieľ: Získať nové informácie o zmenách v právnych predpisoch, uplatňovať vhodné
stratégie podporujúce hrové záujmy a učenie sa detí a získať vedomosti a zručnosti týkajúce
sa procesov v oblasti tvorby plánov profesijného rozvoja, tvorby profesijného portfólia
Čiastkové ciele:
-

aplikovať ustanovenia nových predpisov v praxi,
podporovať zážitkovým učením prírodovedné vzdelávanie
zvládnuť plánovanie vlastného profesijného rozvoja
aktívne tvorenie profesijného portfólia

Obsah a rozsah vzdeláva:
Téma

Dotácia hodín

Aplikácia nových právnych predpisov v praxi

1P+1D

Aplikácia prírodovedných aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese 2 P + 1 D
Plán profesijného rozvoja a jeho tvorba

3P

Tvorba profesijného portfólia

2P

Rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania:
-

poznať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k predprimárnemu
vzdelávaniu,
plánovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces,
udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie, stanoviť si ciele svojho
profesijného rozvoja a realizovať ich

Opatrenia na zabezpečenie kvality:
✓ Personálne zabezpečenie vzdelávania: učiteľ s I. atestáciou
✓ Materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania: počítač, interaktívna
tabuľa, tabuľa, podporné materiály, fixky
✓ Podmienky ukončenia:
- najmenej 100 % osobná účasť na vzdelávaní,
- naštudovanie metodického materiálu k téme,
- realizácia aktivít podľa poskytnutých metodických postupov
- evaluácia špecifikačnej tabuľky k spätnej väzbe.

________________________
podpis riaditeľa

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania
Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec
IČO: 37897004
1/2020
Poskytovateľ Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec podľa §69 ods. 2 písm. b)
zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu
aktualizačného vzdelávania rozhodol takto:

schvaľuje

program aktualizačného vzdelávania s názvom:
„ Aplikácia nových právnych predpisov v praxi a didaktické postupy vo výchovnovzdelávacom procese.“

Program sa schvaľuje na školský rok 2020/2021.

..........................................................
Mária Koppová – riaditeľka MŠ

