Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE
Poskytovateľom je 1) (výber označte  alebo )
 RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
 DP MPC, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
 DP MPC, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
 RP MPC, Horná 97, 975 46 Banská Bystrica
 DP MPC, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra
 RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov
 DP MPC, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
 DP MPC, Zádielska 1, 040 01 Košice
V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Druh kontinuálneho
vzdelávania 2)
Názov vzdelávacieho
programu
Prihlasujem sa na kontinuálne vzdelávanie v jazyku, v ktorom vykonávam pedagogickú činnosť (§ 5 ods.1, písm. f, zákona č. 317/2009 Z. z.):

 ÁNO v jazyku

 NIE

Tituly, meno Titul
priezvisko
Rodné
priezvisko
Bydlisko
Ulica
(trvalý pobyt)
Telefón
Telefón (mobil)
E-mail

Meno

Priezvisko
Dátum narodenia
Číslo

Titul
Miesto narodenia

Obec

PSČ

E-mail

Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom
študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky
vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty):
Zúčastňujem sa vzdelávania v rámci projektu PKR:
prvýkrát
druhýkrát
tretíkrát

a iné.......................................................................................................

Stupeň najvyššieho
dosiahnutého vzdelania
podľa ISCED 3)
Aprobácia (odbor)

Dĺžka pedagogickej praxe
Aprobácia 1

Aprobácia 2

Číslo diplomu

Aprobácia 3

Dátum vystavenia diplomu

Vystavený kým
(názov školy a fakulty)
Sídlo školy
Pracovisko
(úplný názov)
Adresa

Číslo

Ulica

Okres
Telefón
E-mail

Obec

PSČ

Kraj
Predvoľba/Tel.č.

E-mail

Podkategória
pedagogického
zamestnanca 5)

Kategória pedagogického4)/
odborného zamestnanca
Kariérový stupeň 6)

Kariérová pozícia 7)
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní
v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Podpis pedagogického/odborného zamestnanca
dňa

V
V

Vyplňte, prosím, paličkovým písmom.
Vysvetlivky na druhej strane.

dňa

Podpis riaditeľa/zriaďovateľa 8)

Vysvetlivky:
1)

Označte  poskytovateľa vzdelávania.

2)

Vyberte z nasledovných druhov kontinuálneho vzdelávania:
– Aktualizačné vzdelávanie (§ 39) – obsahom je sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických
vedomostí a zručností.
– Prípravné atestačné vzdelávanie (§ 39) – na vykonanie atestácie. Obsahom sú zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania, predpisy
v oblasti školstva.
Na prípravné atestačné vzdelávanie sa môže prihlásiť len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky
preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi.
– Inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch.
– Špecializačné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej
činnosti alebo odbornej činnosti.
– Funkčné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových pozíciách.
– Špecializačné vzdelávanie (§ 37) – obsahom sú najmä poznatky zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z pedagogiky a z ďalších odborov
vzdelávania potrebných na výkon špecializovaných činností.
– Funkčné vzdelávanie (§ 38) – obsahom sú poznatky zo strategického riadenia školy alebo školského zariadenia, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia škôl a školských zariadení, z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu
a odborných činností, z
personálneho riadenia, finančného riadenia a z vlastného osobnostného rozvoja.
– Kvalifikačné vzdelávanie (§ 41) – obsahom sú poznatky z oblastí určených § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.
3)

Stupne vzdelania podľa ISCED ´97:
ISCED
1a2
3
4
5a6
4)

Názov stupňa vzdelania
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie
Vyššie stredné vzdelanie
Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie
Univerzitné vzdelanie

Kategórie pedagogických zamestnancov

5)

Podkategórie pedagogických zamestnancov

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ
materskej školy)
učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého
stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého
stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
(učiteľ strednej školy)
učiteľ základnej umeleckej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

učiteľ

4)

Kategórie odborných zamestnancov

psychológ, školský psychológ
školský logopéd
špeciálny pedagóg
školský špeciálny pedagóg

terénny špeciálny pedagóg
liečebný pedagóg
sociálny pedagóg

majster odbornej výchovy
vychovávateľ
pedagogický asistent

asistent učiteľa
asistent vychovávateľa
asistent majstra odbornej výchovy

zahraničný lektor
tréner športovej školy a tréner športovej triedy
korepetítor
6)

7)

Kariérové stupne

začínajúci pedagogický zamestnanec alebo
pedagogický zamestnanec špecialista
začínajúci odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec alebo
samostatný odborný zamestnanec
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo
odborný zamestnanec s prvou atestáciou
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo
odborný zamestnanec s druhou atestáciou
zahraničný lektor
tréner športovej školy a tréner športovej triedy
korepetítor
odborný zamestnanec špecialista

8)

Kariérové pozície
triedny učiteľ
výchovný poradca
kariérový poradca
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie
vedúci metodického združenie
vedúci študijného odboru
koordinátor informatizácie
iný zamestnanec vykonávajúci špecializované
činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3,
napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom
informačno-komunikačných technológií, špecialista
na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne
znevýhodneného
prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec,
koordinátor prevencie
uvádzajúci odborný zamestnanec
supervízor
iný zamestnanec vykonávajúci špecializované
činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3,
napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca,
kariérový poradca

vedúci pedagogický zamestnanec
vedúci odborný zamestnanec
Riaditeľ/zriaďovateľ podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov v prihláške. Podpis riaditeľa/zriaďovateľa nie je podmienkou prihlásenia.

