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Úloha 5.4.3. Príprava a realizácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania PZ na SOŠ
zameraných na vybraných 11 skupín učebných a študijných odborov

Úlohou bolo zabezpečiť prípravu obsahu a realizáciu vzdelávacieho programu pre 300
pedagogických zamestnancov. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo, aby absolvent
získal špecifické kompetencie pedagogických zamestnancov, potrebné pre efektívnu podporu
kariérového vývinu žiaka. Vzdelávací program je akreditovaný a vzdelávanie sa realizovalo 2
dňovým školením, po ktorom účastníci museli absolvovať dištančné vzdelávanie v dĺžke 30 hodín
a následne sa zúčastnili záverečného 1 dňového školenia.

Priebeh realizácie:

Vzdelávací program bol akreditovaný 24.07.2018 a po ukončení tvorby pracovných
a školiacich materiálov začala realizácia vzdelávacieho programu v máji 2019. V súvislosti so
zmenou zákona 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch, ktorý bol nahradený Zákonom č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 10. mája
2019 sme museli nanovo v septembri 2019 požiadať MŠVVaŠ o udelenie vydania „oprávnenia na
poskytovanie inovačného vzdelávania“. Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania nám
bolo vydané 21.11.2019 a na základe toho sme mohli pokračovať v realizácii vzdelávacieho
programu od 01/2020. K termínu 31.12.2020 ukončilo vzdelávanie 299 absolventov. V súvislosti
s mimoriadnou situáciou na Slovensku, vyhlásením núdzového stavu a opatreniami Vlády SR sme
museli všetky školenia pozastaviť v termínoch od 12.03.2020 do 15.06.2020 a od 13.10.2020 sme
vzdelávali online formou.

Spätná väzba na vzdelávanie: Príloha č.1 Spätná väzba A5.4
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