PROGRAMY
INOVAČNÉHO
VZDELÁVANIA
Špeciálne školy - predprimárne a primárne
vzdelávanie, prvý stupeň

INŠPIRUJTE SA, VZDELÁVAJTE
A ZÍSKAJTE PRÍPLATOK ZA
PROFESIJNÝ ROZVOJ K MZDE.
INŠPIRÁCIA OZ.

PROGRAMY INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 7/2020 – IV
POSKYTOVATEĽ JE OPRÁVNENÝ NA POSKYTOVANIE INOVAČNÉHO
VZDELÁVANIA PRE KATEGÓRIU, PODKATEGÓRIU ALEBO KARIÉROVÚ
POZÍCIU:

- UČITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY
- UČITEĽ PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- VYCHOVÁVATEĽ
- PEDAGOGICKÝ ASISTENT
- ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

SPOLU: 50 HODÍN; 20 HODÍN PREZENČNE A 30 HODÍN DIŠTANČNE

3 -9 %
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MODERNÝ PEDAGÓG V PRAXI - APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRINCÍPOV
POZITÍVNEHO VZDELÁVANIA DO EDUKAČNÉHO PROCESU.
Trendom tohto storočia sa stalo pozitívne vzdelávanie, ktoré je založené na podpore silných
stránok žiakov namiesto doterajšieho zamerania sa na ich deficity.
Súčasťou vzdelávacieho programu je časť zameraná na psychohygienu pedagógov, teda
oblasť,
ktorej nie je venovanej veľa pozornosti, ale je nesmierne dôležitá a ponúka nástroje
k zvládnutiu
stresu, psychickej záťaže, či napätia, ktorým pedagógovia môžu čeliť.
Tento komplexný vzdelávací program vychádzajúci z poznatkov modernej psychológie
ponúka
pedagógom výskumom overené a efektívne nástroje k tomu, aby žiaci formou pozitívneho
vzdelávania viedli k zvedavosti, radosti z učenia, zvýšenej motivácii a vychovávali tak mladých
ľudí, ktorí majú školu radi a cítia sa v nej dobre. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych
princípov tohto prístupu sú deti podporovaní naučiť sa využívať svoje zdroje, spolupracovať s
kamarátmi, regulovať svoje emócie, či porozumieť tomu.
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SOCIÁLNO-AFEKTÍVNY PRÍSTUP V ŠKOLSKEJ PRAXI
Sociálno-emocionálne vzdelávanie je potrebné vnímať ako súčasť holistického vzdelávania
dieťaťa. Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť,
individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú
pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie
a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych
a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať žiakov,
kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?
Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity
nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a
techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na
sebe počas vzdelávania.

ČO ZÍSKATE ?
• Osvedčenie s inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, ktoré Vás oprávňuje
na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (jeden program).
• Možnosť vyskúšať a osvojiť si moderné zážitkové metódy a získať praktické
nástroje pre včlenenie rozvoja zručností detí potrebných pre život do výchovnovzdelávacieho procesu.
• Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti
predprimárneho a primárneho vzdelávania.
• Pod vedením odborných lektorov si zlepšíte svoje profesijné zručnosti a kľúčové
kompetencie v oblastiach, ako: plánovanie a projektovanie, spolupráca a budovanie
vzťahov na rôznych úrovniach, efektívna komunikácia, tvorivosť….
• Praktické tipy na aktivity a činnosti s deťmi, pracovný materiál – edukačné aktivity,
činnosti, metodické materiály...
• Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne
metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez inovačné
vzdelávania.
Prostredníctvom rozvoja svojich kľúčových kompetencií, vzájomného zdieľania
príkladov z praxe, či výmeny skúseností aj v neformálnych diskusiách, budete mať
možnosť získať nové poznatky, ako naplno rozvíjať potenciál žiaka zohľadňujúc
jedinečnosti detskej osobnosti. Vzdelávanie sme navrhli tak, aby zároveň plne
podporovalo rozvoj potenciálu učiteľov a iných odborníkov pracujúcich so žiakmi v
špeciálnych školách. Celým vzdelávaním Vás bude sprevádzať tím podporujúcich
lektorov.

Kontakt a objednávky:
+421 908 942 788
info@inspiracia.live
www.inspiracia.live

