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Regionálne centrum podpory učiteľov 

Šafárikova 29 

04801 Rožňava 

rcpu@roznava.sk  

 

 

Aktualizačné vzdelávacie aktivity (AVA)  

ponuka k 1.3.2022 

Po absolvovaní AVA získajú účastníci osvedčenie o absolvovaní.  

V spolupráci so školami je možné zaradiť AVA do rozvojového portfólia. 

 

 

 

Telesná výchova (TSV) pre učiteľov 1.stupňa 

 

Cieľová skupina: učitelia prvého a druhého stupňa ZŠ, učiteľ TSV, vychovávatelia.  

Počet účastníkov: max. 20 

Forma:   Praktický workshop, príklad dobrej praxe, predmetová komisia. 

Časový rozsah: 4hod prezenčne 

Profil absolventa:        Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov TSV a vychovávateľov na 

základnej škole v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách pre rozvoj 

schopností a zručností žiakov.   

Garant za RCPU: Stanislav Székely 

Ďalší lektori  Denisa Pakesová 

 

 

Stretnutia Didaktických reflexívnych komunít* (DRK)  

 

Cieľová skupina: Pedagogickí zamestnanci ZŠ, SŠ, MŠ, vychovávatelia 

Forma:   Riadená diskusia 

Časový rozsah: 2hod 

Profil absolventa: Rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov                  

zamerané na diagnostiku učiteľského kolektívu v kontexte učiacej sa komunity. 

Garant za RCPU: Mentorský tím 

Alternatívy aktivity: prezenčne / online 

 

*Didaktické reflektívne komunity – DRK predstavujú jeden z modelov a prvkov postupného rozvoja 

učiacej sa komunity a seba-transformujúcej sa organizácie. DRK definujeme ako skupinu a zároveň 

ako proces. Prax komunity je navrhnutá tak, aby prenášala diskusiu o vzdelávaní priamo do procesu 

rozvoja školy. Na stretnutiach riešia učitelia didaktické problémy, ktoré pomáhajú učiteľom 

prispôsobovať vyučovací štýl pre konkrétnu cieľovú skupinu. DRK je alternatívou konziliárnych 

stretnutí pri riešení problémov v zdravotníctve.  
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Samostatnosť podporujúce učenie – Konštruktivizmus  

 

Cieľová skupina: Pedagogickí zamestnanci ZŠ,SŠ. 

Počet účastníkov: max. 15 

Forma:   workshop 

Časový rozsah: 4hod 

Profil absolventa: Žiaci dospejú k jasnému pochopeniu učiva, budú vedieť interpretovať informácie v 

konfrontácii so skúsenosťou pre vlastné porozumenie. Nájdu spôsob ako budovať poznatky. 

Efektívnejšie sa naučia riešiť problémy, tvorivo myslieť, analyzovať, hodnotiť a pod. 

Garant za RCPU Stanislav Székely, Matúš Bischof 

Ďalší lektori  Mentorský tím 

Alternatívy aktivity: prezenčne  

 

Samostatnosť podporujúce učenie je alternatívou ku iným vyučovacím štýlom. Základom je prístup 

EUR, ktorý podnecuje žiaka ku využívaniu vlastných vedomostí, zážitkov a skúseností. 

 

 

Aktivizačné a hrové aktivity vo vyučovaní - Autokorektívne karty I   

(Oblasť: Inklúzia a personalizácia vyučovania) 

 

Cieľová skupina: učitelia 1.stupňa ZŠ / učiteľky MŠ / vychovávateľka ŠKD/ pedagogický  

asistenti/ školskí špeciálni pedagógovia 

Počet účastníkov: max. 20 

Forma:   workshop 

Časový rozsah: 2 hodiny 

Profil absolventa: Účastník vzdelávacej aktivity po ukončení získa vedomosti a  

informácie o tom, čo sú autokorektívne karty, aký je ich význam, aké  

sú výhody, nevýhody, riziká, podmienky a spôsoby ich používania; oboznámi 

sa s rôznymi typmi autokoretívnych kariet; zážitkovo si vyskúša prácu s 

konkrétnymi autokorektívnymi kartičkami od ABCedu, naučí sa, ako ich 

používať; oboznámi sa aj s aplikáciou: Autokorektívne kartičky 

Garant za RCPU: Eleonóra Liptáková 

Ďalší lektori:  Gabriela Szabó Tömöl  

Alternatívy aktivity: prezenčne 
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Digitalizácia pre MŠ - I. (základy) 

 

Cieľová skupina: MŠ 

Forma:   prednáška 

Časový rozsah: 4 hod. 

Názov: Digitalizácia vo výchovno-vzdelávacej činnosti v predprimárnom vzdelávaní 

Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávania získa informácie pre výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 

a zároveň aj nové vedomosti a zručnosti v oblasti digitalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti 

v materskej škole. 

hlavný cieľ programu   
Získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností,  zvýšiť kvalitu vzdelávania využívaním 
informačno-komunikačných technológií a elektronické vzdelávanie s operatívnym uplatňovaním zmien 
v individuálnom prístupe k vzdelávaniu. Poskytnúť informácie ako zjednodušiť vzdelávací proces 
využívaním funkcií EduPage (správy, zverejňovanie, ospravedlnenky, žiadosti/vyhlasenia, 
prihlasovanie na akcie, dochádzka, nástenka, fotografie, kalendár/udalosti). 
                                                                            
Garant za RCPU Martina Šípová 

Ďalší lektori  Denisa Pakesová 

Alternatívy aktivity: prezenčne / online 

 

 

Digitalizácia pre ZŠ  

 

Cieľová skupina: učitelia 1.stupňa, učitelia 2.stupeň, MŠ, ŠKD, inkluzívny tím 

Počet účastníkov: max. 20 

Forma:   školenie 

Časový rozsah: 4 hod.  

Názov: 
- Mobil-tablet ako pomôcka na vyučovacích hodinách (edukačné aplikácie) 4.hod. 
- Webová platforma Canva, Liveworksheets a QR kódy ako pomôcka na vyučovacích hodinách 

4.hod. 
- Webové stránky ako pomôcka vo vyučovacom procese 4 hod. 
 

Garant za RCPU Martina Šípová 

Ďalší lektori  Denisa Pakesová 

Alternatívy aktivity: prezenčne / online 
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Digitalizácia pre MŠ - II. (práca s aplikáciami) 

 

Cieľová skupina: MŠ 

Forma:   prednáška  

Časový rozsah: 4 hod. 

Názov: Digitalizácia vo výchovno-vzdelávacej činnosti v predprimárnom vzdelávaní II. 

Profil absolventa:  

Absolvent vzdelávania získa informácie pre výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 

a zároveň aj nové vedomosti a zručnosti v oblasti digitalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti 

v materskej škole. 

Hlavný cieľ programu:   
Získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností,  zvýšiť kvalitu vzdelávania využívaním 
informačno-komunikačných technológií a elektronické vzdelávanie s operatívnym uplatňovaním zmien 
v individuálnom prístupe k vzdelávaniu. Poskytnúť informácie ako zjednodušiť vzdelávací proces 
využívaním funkcií EduPage (elektronická triedna kniha, hodnotenie, prípravy, prezentácia, interaktívne 
hodiny, štandardy, tematické plány, mobilná aplikácia) 

 
Garant za RCPU Martina Šípová 

Ďalší lektori  Denisa Pakesová 

Alternatívy aktivity: prezenčne / online 
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Pripravujeme 
 

 

Kurz inštruktora zjazdového lyžovania pre učiteľov ZŠ  a SŠ 

Cieľová skupina:  učiteľ, vychovávateľ, školský tréner, učiteľ prvého stupňa ZŠ, učiteľ druhého stupňa ZŠ, 

učiteľ strednej školy 

 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov 2. stupňa ZŠ 

Cieľová skupina: učitelia 2.stupeň ZŠ 

 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov 1. stupňa ZŠ 

Cieľová skupina: učitelia 1.stupeň ZŠ, vychovávateľky ŠKD, asistenti 

 

Inakosť a diverzita (multikulti) 

Cieľová skupina: učitelia 1.stupňa ZŠ, učitelia 2.stupeň ZŠ, učiteľky MŠ, vychovávateľky ŠKD, asistenti, 

členovia podporných tímov  

 

Tvorba úloh na vyššie kognitívne funkcie 

Cieľová skupina: učitelia 1.stupňa ZŠ, učitelia 2.stupeň ZŠ, učitelia SŠ 

 

Inklúzia a jej miesto v školách na Gemeri 

Cieľová skupina: učitelia 1.stupňa ZŠ, učitelia 2.stupeň ZŠ, učiteľky MŠ, vychovávateľky ŠKD, asistenti, 

členovia podporných tímov 

 

Manažérska akadémia pre vedúcich pracovníkov  

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, výchovní poradcovia 

 

Zmeny na školách v regióne 

Cieľová skupina: bez obmedzenia 

 

 

... a ďalšie témy  

 

  

Matúš Bischof matus.bischof@roznava.sk 0918 186 960 

Marek Kmeť marek.kmet@roznava.sk 0918 188 393 

Kvetoslava Kostyánszka kvetka.kostyanszka@roznava.sk 0918 188 330 

Eleonóra Liptáková eleonora.liptakova@roznava.sk 0918 186 699 

Martina Šípová martina.sipova@roznava.sk 0918 186 442 

Stanislav Székely stanislav.szekely@roznava.sk 0918 187 274 

Denisa Pakesová denisa.pakesova@roznava.sk 0918 186 528 

Gabriela Szabó Tömöl gabriella.tomol@roznava.sk 0918 186 930 

  

  

Kontakt na RCPU: 

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, rcpu@roznava.sk, 058/7773111 
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