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Číslo zmluvy: OPV/18/2009

Bratislava 30. 9. 2010

Oznámenie
Oznamujeme Vám, že otvárame program kontinuálneho vzdelávania – špecializačné vzdelávanie pre výchovných
poradcov s názvom
Výchovný poradca
Číslo akreditácie: 83/2010-KV
Autor / garant programu: PaedDr. Dagmar Koštrnová
Vedúca skupiny: PhDr. Iveta Martinčeková
Cieľ vzdelávacieho programu: Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti
výchovného poradcu.
Cieľová skupina: Pedagogický zamestnanec – učiteľ, podkategória podľa § 13 ods. b), c), d), g): učiteľ pre primárne
vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Odborný zamestnanec podľa § 19 Zákona č. 317/2009.
V zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z, § 33 ods.3, ods. 11 cieľovú skupinu tvoria pedagogickí a odborní zamestnanci,
ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogických a odborných činností a majú ukončené adaptačné
vzdelávanie.
Informácia o programe: Rozsah vzdelávania je 160 hodín, z toho prezenčne 130 hodín.
Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou komisiou.
Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z. z. (overenie
profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej a odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním) musia
spĺňať všetky požiadavky potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu okrem prvej.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
2. spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
3. úspešná obhajoba záverečnej práce,
4. úspešné vykonanie záverečnej skúšky.
Počet kreditov: Spolu získa 47 kreditov.
Za absolvovanie špecializačného vzdelávania v rozsahu 160 hodín získa absolvent 32 kreditov
a 15 kreditov za ukončenie vzdelávania obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred
skúšobnou komisiou.
Prihlasovanie: Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť riadne vyplnenou a podpísanou prihláškou na kontinuálne
vzdelávanie alebo prihláškou na ukončenie vzdelávania podľa §35 ods.6 zákona 317/2009 Z. z. zaslanou na adresu
poskytovateľa vzdelávania: PhDr. Iveta Martinčeková, MPC RP Ševčenkova 11, P. O. Box 58, 850 05 Bratislava 55.
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