CENTRUM PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ponuka kontinuálneho vzdelávania
pre pedagogických zamestnancov

CCV UMB Vám umožní
doplniť, rozšíriť a prehĺ-

Vzdelávacie aktivity kontinuálneho vzdelávania (KV) sú realizované v

biť Vaše vzdelanie alebo

zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a

rekvalifikovať sa získa-

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona
č. 390/2011 Z.z.

ním ďalšieho odborného
vzdelania prostredníc-

Cieľovou skupinou ponúkaných vzdelávacích programov sú učitelia.

tvom akreditovaných

Jednotlivé vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré

vzdelávacích programov

ponúkame sú akreditované.

a ostatných vzdeláva-

Programy kontinuálneho vzdelávania prebiehajú prezenčnou alebo

cích aktivít.

kombinovanou formou. Sú garantované a lektorované vysokoškolskými učiteľmi jednotlivých fakúlt UMB.

PONUKA
KONTINUÁLNEHO
VZDELÁVANIA


aktualizačné,



aktualizačnéprípravné atestačné,



CCV UMB —Sprievodca na ceste Vašim rozvojom

inovačné.

Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania

Kde nás nájdete:

Aktualizačné

Rozsah

Cena

 Snowboarding v základnej a strednej škole

40 hod.

181,-

 Carvingové lyžovanie v základnej a strednej škole

40 hod.

181,-

 Pohybové hry v telesnej a športovej výchove

40 hod.

153,-

Nová budova
Ekonomickej fakulty
UMB
5. poschodie

60 hod.

160,-

Poštová adresa:

60 hod.

166,-

60 hod.

175,-

 Príprava na vykonanie 1. atestácie učiteľov primárneho vzdelávania 60 hod.

175,-

Centrum pre celoživotné vzdelávanie
UMB
Cesta na Amfiteáter 1
Banská Bystrica
974 01

 Vybrané problémy systematickej filozofie vo vyučovaní občian-

skej náuky
 Vybrané problémy dejín filozofie vo vyučovaní občianskej náuky

Aktualizačné-prípravné atestačné
 Príprava na vykonanie 1. atestácie učiteľov predprimárneho vzde-

lávania s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa
 Príprava na vykonanie 2. atestácie učiteľov predprimárneho vzde-

lávania s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa

60 hod.

162,-

 Príprava na vykonanie 2. atestácie učiteľov primárneho vzdelávania 60 hod.

162,-

 Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov

telesnej a športovej výchovy

60 hod.

169,-

 Literárna komunikácia na druhom stupni základných škôl

110 hod.

341,-

 Literárna komunikácia na stredných školách

110 hod.

341,-

85 hod.

224,-

60 hod.

172,-

110 hod.

269,-

75 hod.

195,-

Inovačné

 Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov stredných škôl
 Nové trendy vo vývoji ekonómie—vzdelávanie učiteľov stred-

ných škôl
 Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

Kontaktná osoba:
Mgr. Michaela Palgutová, PhD.
048/446 6412
michaela.palgutova@umb.sk

 Tvorba žiackych projektov a a aplikačných úloh rozvíjajúcich

vyššie stupne matematickej gramotnosti

Cenová ponuka a prihlasovanie
Cena programu kontinuálneho vzdelávania sa odvíja od počtu hodín príslušného akreditovaného vzdelávacieho programu.
Účastnícky poplatok zahŕňa: honoráre lektorov za prezenčnú a dištančnú formu výučby, poštovné a telekomunikačné náklady, študijné materiály a pomôcky pre účastníkov. Cestovné náklady účastníka (cestovné, stravné, ubytovanie) hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Uzávierka prihlášok kontinuálneho vzdelávania je 30. septembra 2015. Pri
prihlásení sa do 15. augusta, poskytneme účastníkom zľavu vo výške 5% z
ceny kurzu.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájdete na našej webovej stránke www.ccv.umb.sk.
Jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania budú otvorené v prípadne
záujmu minimálne 12 uchádzačov. Vzdelávanie bude prebiehať cez víkendy
(soboty, nedele). S výučbou plánujeme začať v októbri 2015. O presných termínoch realizácie vzdelávania Vás budeme informovať e-mailom.

Podrobné informácie
o akreditovaných
programoch kontinuálneho vzdelávania nájdete na našej
webovej stránke:

www.ccv.umb.sk

