Program kontinuálneho vzdelávania
Názov sídlo

Materská škola Milana Marečka 20, 841
08 Bratislava

IČO

31 808 999

Názov programu

Moja Devínska

Odborný garant programu

Mgr. Monika Zelenková

Druh vzdelania

Aktualizačné vzdelávanie

Rozsah vzdelávania

20 hodín

Forma vzdelávania

Prezenčná+dištančná

Ciele a obsah vzdelávania

Aktualizovať kompetencie

Cieľová skupina

Učiteľ materskej školy

Získané profesijné

Meno, e-mailová adresa a tel.

Kreativita, schopnosť učiť sa, schopnosť
odôvodňovať a hodnotiť, schopnosť
pracovať s informáciami, kooperovať,
komunikovať, schopnosť pracovať v tíme,
samostatnosť a výkonnosť.
Zabezpečenie vzdelávacej inštitúcie na
vzdelávanie.
Témy podľa potreby kolektívu v materskej
škole.
skolkymarecka@gmail.com

číslo autora programu

t.č. 0907 941 933

kompetencie absolventa
programu vzdelávania
Opatrenia na zabezpečenie
kvality

Odtlačok pečiatky
poskytovateľa a podpis
štatutárneho zástupcu

Poskytovateľ Materská škola Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava

Názov vzdelávacieho programu
MOJA DEVÍNSKA

program aktualizačného vzdelávania
školský rok 2019/2020, 2020/2021

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná
Hlavný cieľ: Poznať oblasť Devínskej Novej Vsi a vedieť sprostredkovať informácie o nej
deťom prostredníctvom rozmanitých vzdelávacích aktivít v jednotlivých vzdelávacích
oblastiach ŠVP a ŠkVP.
Špecifické ciele:
 Priamo v exteriéri poznávať oblasť Devínskej Novej Vsi a jej okolia.
 Oboznamovať sa s históriou lokality cez zaujímavé aktivity.
 Spolupracovať s Ekocentrom Devínska Nová Ves.
 Vedieť aplikovať v praxi nadobudnuté poznatky zo zážitkových seminárov
sprostredkovaných inštitúciou „Inšpirácia“.
 Spracovať projekt „Moja Devínska“ ako multifunkčný a interaktívny program pre všetkých
pedagogických zamestnancov, využiteľný v aplikačnej praxi.
Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:
Téma
1. Inšpiratívny maratón – tance a piesne v regióne
2. Interrg Slovakia - Morava nature – cezhraničná spolupráca
3. Využitie didaktickej techniky v MŠ – program KOZMIX
4. Moja Devínska - projekt

Dotácia
5 hodín
4 hodiny
3 hodiny
8 hodín z toho
3 hodiny
dištančne

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 20 hodín, z toho 17 hodín prezenčne.
Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2019/2020 (pre pandémiu ochorenia Covid-19
trvanie vzdelávania prerušené) pokračovanie aj v školskom roku 2020/2021.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania:
- absolvovanie 85% percenta hodín z celkového rozsahu,

- splnenie dištančných častí (zhromažďovanie materiálov a učebných pomôcok),
- spracovanie záverečného výstupu, projekt „Moja Devínska“, spracovaný pre potreby MŠ
v súlade so ŠVP, ŠkVP a profiláciou MŠ.

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:
Garant programu: Mgr. Monika Zelenková
Lektori vzdelávacieho programu: PaedDr. A. Kuruc, Ing. Z. Štrokendlová, Bc. Irena
Ludvigová Mgr. Monika Zelenková

