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Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 Vydrník 

   

názov programu: Kurikulum – Zmeny vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť 
poskytovateľ programu: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 Vydrník 
odborný garant aktualizačného vzdelávania: Mgr. Eva Bobková   
lektor programu:   Mgr. Eva Bobková 
druh vzdelávania:  aktualizačné vzdelávanie (§57 zákona 138/2019 Z.z. Aktualizačné vzdelávanie) 
rozsah vzdelávania: 4  hodiny                      
forma vzdelávania: 2 hod. prezenčne, 2 hodd dištančne  
 
ciele a obsah vzdelávania (§ 5 vyhlášky č.361/2019 Z. z. o vzdelaní v profesijnom rozvoji ) 
hlavný cieľ programu: Minimalizovanie nerovnováhy spoločenskovedného  a prírodovedného poznania 
v environmentálnej oblasti 
čiastkové ciele:  
- implementácia zmien chápania samotného priestoru vzdelávacej oblasti človek a príroda, 
- zapojenie sa do krátkodobých environ projektov, 
- separovanie papiera ako prierez environmentálnej a finančnej gramotnosti. 
 
špecifické ciele:   
- prehlbovanie kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia,  

- rozšírenie kompetečnej bázy v o vzdelávacej oblasti človek a príroda. 

 
získané profesijné kompetencie:  
- informácie pre výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 
- zvýšenie profesijných kompetencií učiteľa primárneho a predprimárneho vzdelávania vzdelávania 
 
Vzdelávanie vzhľadom na cieľ a program vzdelávania sú povinní absolvovať všetci pedagogickí zamestnanci 
poskytovateľa.  
 
personálne a lektorské zabezpečenie: 
Vzdelávanie zabezpečuje koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Eva Bobková, ktorá je zároveň 
odborným garantom aktualizačného vzdelávania. 
 
materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania:  
Vzdelávanie sa realizuje kombinovanou formou v priestoroch školy. Po personálnej, materiálnej a technickej 
stránke program je schválený garantom vzdelávania. Učebné zdroje – študijné materiály sú spracované 
a poskytnuté lektorom vzdelávania.  
podmienky ukončenia vzdelávania:  
Účasť na celom vzdelávaní v prezenčnej forme a samoštúdium v dištančnej forme. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
              pečiatka a podpis poskytovateľa  

tematické celky obsahu vzdelávania rozsah 
v hodinách 

Zmeny v školskej legislatíve: 

Zmeny v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne a predprimárne vzdelávanie v oblasti 

človek a spoločnosť. 

Projekt: EkoAlarm  

             SEEDS, „Vedieť viac“ 

             Karpatská nadácia – Školy budúcnosti 

                                       Učiteľ budúcnosti 

 
2,0 hod. 

Metódy, formy a prostriedky práce s deťmi v MŠ a žiakmi v ZŠ: 

Budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným 

a ku komunite, v ktorej žijem, nielen v oblasti environmentálnej krízy, ale aj 

duševného zdravia. 
 

2,0 hod. 
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Poskytovateľ 

Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 Vydrník 

                                                                                                                                       IČO: 37876481 
názov vzdelávacieho 

programu  

 

 Kurikulum – Zmeny vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť 
 

miesto konania  
ZŠ s MŠ, Vydrník 121 - zborovňa 

dátum           21.10.2022                                  Trvanie:  (od – do) 13,00 – 15,00 

 
Hodnotenie uskutočneného vzdelávania  
do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte krížikom ten stĺpec, ktorý vystihuje mieru Vášho súhlasu so 
vzdelávaním podľa škály pre hodnotenie:  

5 4 3 2 1 
úplne súhlasím súhlasím nedokážem plne 

zhodnotiť 
nesúhlasím úplne nesúhlasím 

 

Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5 

Vzdelávanie splnilo moje očakávania    4 15 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre     19 

Program splnil to, čo bolo sľúbené    2 17 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času      2 17 

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.    4 15 

Boli poučné príklady z praxe    1 18 

Mali sme k dispozícii podporné materiály    6 13 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi    6 13 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi    4 15 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej 

praxe 

    19 

 
 
 

 


