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Prehľad tém:
 Kurikulárne dokumenty
 Digiškola
 Knižné hodovanie
 Pohybové testovanie žiakov
 Digitálne vzdelávanie
 Rôzne
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Aktuálne témy- kurikulárne
dokumenty


Kurikulárne dokumenty, konkrétne národné (štátne) kurikulá, zásadným
spôsobom ovplyvňujú a usmerňujú proces výchovy a vzdelávania.



Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vypracovala v spolupráci so Štátnym pedagogickým
ústavom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania iniciatívny materiál Návrh
systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu
ich periodickej inovácie.



Návrh systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu
ich periodickej inovácie schválila a dňa 26. 03. 2018 podpísala JUDr. Mgr. Martina
Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
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Aktuálne témy – kurikulárne
dokumenty












Pravdepodobne najznámejším Kurikulárny dokument je ŠVP, čo je spoločný,
štátom garantovaný rámec vymedzujúci ciele a obsah vzdelávania pre celú
populáciu detí a žiakov.
Cieľom systémového modelu tvorby KD je:
– aktuálne, jednoznačne a záväzne vymedziť rozsah a obsah vzdelávania,
upraviť, nahradiť, zmeniť, redukovať, doplniť všetko, čo sa ukáže ako
nevyhnutné.
nastaviť úpravy kurikúl v nadchádzajúcom období v jasne definovaných cykloch,
– vo vopred ohlásených termínoch,
v obdobiach medzi týmito zmenami sa do štátnych vzdelávacích programov
nebude vstupovať.

Učitelia, laická a odborná verejnosť budú s dostatočným časovým
predstihom vedieť, kedy sa uskutoční najbližšia inovácia štátnych
vzdelávacích programov.
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Aktuálne témy - digiškola




EVSRŠ – Softwarový nástroj
pre efektívnu tvorbu a manažment obsahu
Štátneho vzdelávacieho programu, obsahuje všetky iŠVP
súlad ŠkVP voči ŠVP
Editor ŠVP
tvorba ŠVP v aplikácií – zjednodušenie tvorby ŠkVP




školenia „Práca v aplikácii ŠVP“ pre ŠPÚ a ŠIOV
14. 5. – 1. 6. 2018
ostrá prevádzka od 1. 6. 2018
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Aktuálne témy -knižné hodovanie


Projekt festivalu čítania Knižné hody – „S knihou ďalej zájdeš!“



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spolupracuje s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na
implementácii vybraných programov Koncepcie rozvoja kultúrnych a
čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy
prostredníctvom Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania.



Jedným z týchto programov je aj festival Knižné hody, ktorý sa
uskutoční v sobotu 26. 05. 2018 od 15.00 – 19.00 h na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Chceme aktívne zapojiť aj školy
a podporiť nemalé úsilie pedagógov, ktoré vynakladajú na rozvíjanie
práce s knihou.
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Aktuálne témy – knižné hodovanie


Ako môžu školy využiť ponúkané programy a aktivity:




Štátny vzdelávací program ISCED 1
Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY – predmet Etická výchova (napr.
vzdelávací štandard Náš región – naša vlasť)



Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – predmet Vlastiveda (napr.
vzdelávací štandard Moja obec, Slovensko)



Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – súčasťou našich aktivít sú aj rôzne
súťaže, plánujeme v rámci témy Červeného Kameňa súťaž vo vytváraní makiet
Červeného Kameňa



Okrem hlavných častí, je možné plniť štátny vzdelávací program aj
prostredníctvom využitia prierezových tém, napr. Osobnostný a sociálny rozvoj
alebo Regionálna výchova a ľudová kultúra.
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Pohybové testovanie žiakov


Nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR - časť školstvo a úzko
súvisí aj s





Národným programom podpory zdravia,
Národným programom prevencie obezity,
Národným akčným plánom pre podporu pohybovej aktivity,
Národným projektom Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a
športovej výchovy ako s aj odporúčaniami
Svetovej zdravotníckej organizácie.
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Pohybové testovanie žiakov


Testovanie je povinné pre všetky ZŠ od školského roka 2018-2019. Termín testovania je
stanovený na posledný septembrový, resp. prvý októbrový týždeň, keď sú už stabilné zoznamy
žiakov (RIS).



Odporúčania k organizácii testovania sú k dispozícii na stránke:

http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/casovy_rozpis_.pdf



Metodické pokyny spolu s videoukážkami sú k dispozícii na stránke:

http://www.sportcenter.sk/stranka/testovanie-deti-instruktazne-videa


Bližšie informácie k testovaniu spolu s prípadnými odpoveďami na otázky budú poskytnuté na
školeniach pre učiteľov.
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Pohybové testovanie žiakov


V mesiacoch máj – jún 2018 sa uskutočnia školenia pre učiteľov, ktorí boli
nominovaní za jednotlivé školy.



Každý kraj má vlastného koordinátora školení, ktorých kontakty boli uvedené na
nominačných listoch.



Všetky otázky týkajúce sa školení je potrebné adresovať koordinátorovi za daný
kraj.



Predpokladaný čas trvania školenia je cca 3 hodiny.



Školenie je bezplatné, náklady spojené s účasťou nominovaných učiteľov hradí
zamestnávateľ. Cieľom školenia je predstaviť učiteľom testovaciu batériu a
softvér, ktorý bude používaný na ukladanie výsledkov získaných pri testovaní.
K testovaniu bol vyvinutý softvér, ktorý umožňuje zaznamenávanie údajov a
súčasne je možné údaje ďalej vyhodnocovať.
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Pohybové testovanie žiakov


Manuál k softvéru je k dispozícii na stránke:



http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/testovanie-ziakov-pouzivatelskadokumentacia-v01.pdf



Základné informácie k používaniu softvéru budú poskytnuté na školeniach pre
učiteľov.





Cieľ
Deťom navrhnúť športy, pre ktoré majú najlepšie pohybové predpoklady.
Pozitívne emócie a zážitky počas pohybovej aktivity sú základným predpokladom
na to, aby si deti vytvorili celoživotný pozitívny vzťah k športu a aby ho dostali do
denného režimu

www.minedu.sk

Aktuálne témy –výberové konanie









Účasť verejnosti na výberovom konaní
Účasť verejnosti je upravená len vo veci „bežného“ zasadnutia rady školy
podľa § 24 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.
Ani jedno ustanovenie § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. výslovne neustanovuje, že
výberové konanie môže byť verejné.
Naproti tomu, je ale v § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. ustanovené, že
výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov
určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo
prístupné každému uchádzačovi – teda výsledok výberového konania nie je
verejne prístupný, prístupný je len uchádzačom.
Ak by sa na výberovom konaní zúčastnila verejnosť, zo strany tretích
osôb by vo vzťahu k uchádzačovi mohlo dôjsť k porušeniu práva na
ochranu osobných údajov uchádzača alebo práva na ochranu osobnosti
(prejavy osobnosti, overovanie predpokladov na výkon práce).
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že účasť verejnosti na výberovom konaní
na miesto riaditeľa školy nie je možná.



www.minedu.sk

Digitálne vzdelávanie

“Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí
prácu a uľahčuje život, doposiaľ priniesla
tak málo šťastia?
Odpoveď je prostá: pretože sme sa ju
nenaučili rozumne používať.”
Albert Einstein
www.minedu.sk

Digitálne vzdelávanie
















Infraštruktúra – čo ponúka ministerstvo
Digitálne zručnosti – kontinuálne vzdelávanie učiteľov
Učebné materiály a otvorené vzdelávacie zdroje
Projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a jeho priamo riadených organizácií
Ostatné
Učebné nástroje a aplikácie
Portály a iniciatívy EÚ a ostatných členských štátov: metodiky, praktické
skúsenosti a projekty
Mediálna gramotnosť, bezpečnosť a ochrana súkromia, kybernetického
šikanovania, potreba kritického myslenia a schopnosti pôsobiť v digitálnom
prostredí pozitívne a správať sa zodpovedne
Dievčatá a štúdium informačných a komunikačných technológií (IKT) a vedy,
technológií, inžinierstva a matematiky (STEM)
Užitočné linky
Pre žiakov a študentov
Spätná väzba
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Aktuálne témy


RIS



Prebehli školenia, poskytujeme iba informáciu o aktualizácií otázok k
problematike na našom webovom sídle, kde sú aktualizované údaje
k RISu.



» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Štatistika » Aktualizácia
údajov do Centrálneho registra
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Zdravie na tanieri


V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV NA ROZVOJOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY




PRE OBLASŤ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU




Účel použitia finančných prostriedkov:
nákup strojov, prístrojov, techniky, interiérového vybavenia, náradia
najmä pre výučbu tematického celku ekonomika domácnosti vo
vyučovacom predmete Technika v základných školách a regionálna
gastronómia a marketing v rámci odbornej praxe žiakov (napr. varná
technológia, chladiarenská technológia, interiérové vybavenie a iné.),

ZDRAVIE NA TANIERI

2018
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
ingrid.kovacova@minedu.sk
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