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Názov vzdelávacieho programu: 
Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie vo všeobecnovzdelávacích 
predmetoch. 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 
Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického 
zamestnanca pri riešení odborno–metodických problémov pedagogickej činnosti podľa §30 
zákona a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií 
pedagogických zamestnancov. Prípravné atestačné vzdelávanie je zamerané na prípravu 
pedagogických zamestnancov pre vykonanie prvej atestácie a pokrýva tematické okruhy pre 
prvú atestáciu podľa §14 ods. 7 vyhlášky 445/2009 Z. z. 

Druh kontinuálneho vzdelávania: 
 
Aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu 

(§35 ods. 4 a §39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinácia prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania (36 hod. prezenčne/24 hod. 
dištančne). 

Ciele a špecifické ciele vzdelávacieho programu: 
 
Hlavný cieľ:  
Sprístupniť učiteľovi aktuálne poznatky z didaktiky vyučovaného predmetu, rozvinúť jeho 
profesijné kompetencie potrebné pre napĺňanie cieľov modernej školy.    
Špecifické ciele: 
Učiteľ má: 

1. poznať ciele kurikulárnej transformácie, zásady tvorby ŠVP, diagnostikovať a rozvíjať 
vybrané kľúčové kompetencie, formulovať a konkretizovať ciele vyučovania, 

2. identifikovať individuálny učebný štýl, aplikovať vhodnú metódu vo väzbe na rozvíjanie 
kľúčových kompetencií, 

3. uplatňovať didaktické zásady vo vyučovaní, využívať modernú didaktickú techniku 
a digitálne technológie pre dosahovanie stanovených cieľov vyučovania,  

4. poznať podstatu, funkcie, formy a nástroje hodnotenia, vedieť diagnostikovať priebeh 
poznávacieho procesu. 
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Obsah vzdelávacieho programu: 
Modul 1: Ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy - 10 hod(6 hod. 
prezenčne/4 hod. dištančne):  

 Ciele kurikulárnej transformácie (2 hod. prezenčne) 
 Analýza štátneho vzdelávacieho programu (2 hod. prezenčne) 
 Tvorba školského vzdelávacieho programu (2 hod. dištančne) 

Výstup: navrhnúť tému pre ŠkVP z daného predmetu pre typ školy, kde frekventant 
pôsobí – ciele, konkretizácia obsahu v podobe pojmovej mapy, logicko-didaktická 
analýza, možnosti rozvíjania medzipredmetových vzťahov. 

 Diagnostikovanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v predmete (1 hod. 
prezenčne, 1 hod. dištančne) 
Výstup: vytvoriť nástroj na diagnostikovanie kľúčových kompetencií žiakov k vybranej 
téme v danom predmete a charakterizovať ho v zmysle kompetencií. 

 Špecifiká vzdelávacieho štandardu v predmete (1 hod. prezenčne, 1 hod. dištančne) 
Výstup: vytvoriť obsahový a výkonový štandard k vybranej téme v danom predmete. 

 
Modul 2: Učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu – 20 hod. (12 hod. prezenčne/8 hod. 
dištančne):  

 Učebné štýly pre aktívne poznávanie (2 hod. prezenčne) 
 Moderné vyučovacie metódy na báze Inquiry-based system education (4 hod. 

prezenčne, 2 hod. dištančne) 
Výstup:   pripraviť a prezentovať návrh vyučovacej jednotky z daného predmetu 
založenú na využití metódy IBSE.  

 Uplatňovanie tvorivých skúseností učiteľa vo vyučovaní (2 hod. prezenčne, 2 hod. 
dištančne) 
Výstup:   pripraviť a prezentovať reálne situácie z vlastného vyučovania s dôrazom na 
rozvoj tvorivého myslenia žiakov.  

 Prípadové štúdie využitia metód vyučovacieho procesu (4 hod. prezenčne, 4 hod. 
dištančne) 

 Výstup:  overiť navrhnutú vyučovaciu jednotku v školskej praxi, analyzovať 
a vyhodnotiť možnosti uplatnenia jednotlivých použitých vyučovacích metód a 
vyhodnotiť ich význam z hľadiska podpory bádateľského prístupu vo výučbe daného 
predmetu. 
 

 Modul 3: Didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická 
technika – 20 hod. (12 hod. prezenčne/8 hod. dištančne):  

 Uplatňovanie didaktických zásad vo vyučovaní (4 hod. prezenčne, 2 hod. dištančne) 
Výstup:  napísať esej o význame súladu zásady primeranosti so zásadou vedeckosti vo 
výučbe daného predmetu o rozsahu 1800-2000 znakov. 

 Organizačné formy formálneho a neformálneho vzdelávania, využitie informálneho 
vzdelávania(4 hod. prezenčne, 2 hod. dištančne) 
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Výstup: napísať seminárnu prácu o možnostiach uplatnenia vybraných organizačných 
foriem  formálneho a neformálneho vzdelávania, využitia informálneho vzdelávania a 
e-vzdelávania pri zvolenej téme daného predmetu. 

 Moderná didaktická technika a digitálne technológie – počítačom podporované 
modelovanie,  meranie (4 hod. prezenčne, 4 hod. dištančne)  
Výstup: pripraviť digitálne učebné pomôcky a metodické návody na ich využitie vo 
vyučovaní vybranej témy daného predmetu. 
 

Modul 4: Hodnotenie a klasifikácia žiakov - 10 hod.(6 hod. prezenčne/4 hod. dištančne):   
 Podstata a funkcie hodnotenia, význam klasifikácie žiakov (2 hod. prezenčne) 
 Portfólio hodnotenia žiaka (1 hod. prezenčne, 2 hod. dištančne) 

Výstup:  navrhnúť rôzne typy položiek portfólia hodnotenia žiaka pre vybraný 
tematický okruh daného predmetu.  

 Diagnostikovanie poznávacieho procesu prostriedkami okamžitej spätnej väzby 
(miskoncepcie) (2 hod. prezenčne, 1 hod. dištančne) 
Výstup:  charakterizovať niektorú z častých miskoncepcií v danom predmete, 
v konkrétnej triede a vypracovať konceptuálne úlohy na ich diagnostikovanie. 

 Tvorba didaktického testu (1 hod. prezenčne, 1 hod. dištančne) 
Výstup: navrhnúť didaktický test a vytvoriť jeho javovú analýzu.  

Rozsah vzdelávacieho programu: 
60 hodín (36 hod. prezenčne/24 hod. dištančne), maximálne 10 mesiacov. 

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo 
odborných zamestnancov;  kariérový stupeň, kariérová pozícia: 
Kategória: 

• Učiteľ 

Podkategória: 

 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). 

Vyučovací predmet: 

 matematika 
 fyzika 
 chémia 
 geografia  
 biológia 
 informatika 
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Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
Učiteľ bude zaradený na vzdelávanie po splnení kritérií a ustanovení vyhlášky MŠ SR 
č. 445/2009 Z. z. o aktualizačnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov. 
Prihláška na vzdelávanie sa podáva písomne, aspoň mesiac pred začiatkom vzdelávania.  
Zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie 
alebo podkategórie potvrdzuje na prihláške riaditeľ školy alebo školského zariadenia 
(riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ). Ak potvrdenie 
chýba, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe 
príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. 
Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený 
pedagogický zamestnanec v uvedenej podkategórii, ktorý spĺňa predpoklad vzdelania na 
vyučovanie predmetu matematika alebo fyzika alebo informatika alebo biológia alebo 
geografia alebo chémia v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. 
 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
Vzdelávací program úspešne ukončí učiteľ, ktorý: 

• absolvuje najmenej 80% stanoveného počtu hodín vyučovaných prezenčnou 
formou, 

• vzdelávací program ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou 
komisiou. 

Záverečná prezentácia reprezentuje úroveň vo vzdelávacom programe získaných vedomostí 
a zručností účastníka. 

Témy záverečných prezentácií budú zverejnené najneskôr 1 mesiac pred ukončením 
vzdelávacieho programu. Prezentácia musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní 
pravidiel práce s informačnými zdrojmi, nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať 
autorské práva iných autorov.   

Personálne zabezpečenie a garant (súhlas garanta): 
 
Garant vzdelávacieho programu:  
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav matematických vied 
Jesenná 5 
040 01 Košice 
 Vyjadrenie súhlasu – Príloha  
 Profesijný životopis – Príloha  
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Spolugarant pre predmet matematika: 
RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav matematických vied 
Jesenná 5 
040 01 Košice 
 
Spolugarant pre predmet fyzika: 
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav fyzikálnych vied 
Park Angelinum 9 
040 01 Košice 
 
Spolugarant pre predmet informatika: 
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav informatiky 
Jesenná 5 
040 01 Košice 
 
Spolugarant pre predmet chémia: 
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav chemických vied 
Moyzesova 11 
040 01 Košice 
 
Spolugarant pre predmet biológia: 
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav biologických a ekologických vied 
Mánesova 23 
040 01 Košice 
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Spolugarant pre predmet geografia: 
RNDr. Stela Csachová, PhD. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 
Prírodovedecká fakulta 
Ústav geografie 
Jesenná 5 
040 01 Košice 
 
Garant a spolugaranti, ktorí sú zároveň lektormi, spĺňajú kvalifikačný predpoklad v zmysle 
Smernice MŠ SR č. 18/2009-R čl. 2 bod 12. 
 

Finančné, materiálne zabezpečenie: 
Náklady na realizáciu vzdelávacieho programu predstavujú 216 € á 1 účastník. 
Predpokladáme, že učiteľ si bude náklady hradiť z vlastných zdrojov, prípadne z príspevku 
zamestnávateľa na vzdelávanie (je to v kompetencii individuálnej dohody medzi učiteľom a 
zamestnávateľom) 

Technické a informačné zabezpečenie: 
Realizácia prezenčného vzdelávania bude s podporou videokonferenčného systému EVO 
a e-learningového prostredia Moodle. Všetky študijné materiály budú pre účastníkov 
vzdelávania on-line prístupné počas, ako aj po dobe trvania vzdelávacieho programu. 
 

Návrh počtu kreditov: 
Kredity sa nepriznávajú. 
 


