OZNAM
Národné športové centrum, Dom športu, Junácka 6, 831 04 Bratislava
Poskytovateľ Inovačného vzdelávania na základe oprávnenia: 51/2021-IV
Organizuje
Vzdelávací program
„Rozvoj pohybových schopností žiakov v školskej telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových
aktivitách prostredníctvom rôznych druhov tanca“
Termín:
29. apríl – 01. máj 2022 (piatok - nedeľa)
Miesto:
Banská Bystrica
Garant vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová
Autor Vzdelávacieho programu: PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
Rozsah vzdelávacieho programu:
50 hodín (32 hodín prezenčne, 18 hodín dištančne)
Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Prehlbovať, rozširovať a inovovať profesijné kompetencie učiteľov TŠV na základnej škole, strednej
škole a vychovávateľov implementáciou tanečných prvkov zameraných na rozvoj pohybových
schopností žiakov vo vyučovacom procese v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových
aktivitách.
Cieľová skupina:
učiteľ,
vychovávateľ.
Podkategória pedagogických zamestnancov:
 učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 učiteľ strednej školy.
Kariérový stupeň:
 samostatný pedagogický zamestnanec,
 pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Podmienky pre uchádzačov:
Program inovačného vzdelávania je určený pre kategóriu pedagogických zamestnancov –
vychovávateľa a učiteľa v uvedených podkategóriách, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na
vyučovanie predmetu telesná a športová výchova v súlade s § 11 ods. (1), písm. a) zákona č.
318/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Spôsob prihlasovania na vzdelávanie:
Do vzdelávacieho programu bude zaradený každý pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky
pre zaradenie uchádzačov na základe písomnej prihlášky s vlastnoručným podpisom.
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:
Riaditeľ školy, školského zariadenia svojim podpisom v písomnej prihláške potvrdí zaradenie
pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie alebo podkategórie.
Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy, školského zariadenia
nepotvrdí v prihláške zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, posúdi
poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe prihlášky spolu s
príslušnými dokumentmi, ktoré umožnia overenie príslušnosti pedagogického zamestnanca
k cieľovej skupine vzdelávacieho programu.
Podmienky na ukončenie vzdelávania:
1. Najmenej 80 % účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
2.

Záverečná prezentácia pred trojčlennou odbornou komisiou, Obsahom záverečnej prezentácie je:
 teória – vybraná otázka z obsahu vzdelávacieho programu a
 praktické predvedenie a vysvetlenie metodického postupu prípravy a realizácie vybranej
tanečnej pohybovej aktivity z TC č. 2 až č. 4.

3.

Splnenie úloh z dištančnej formy vzdelávania.

STRUČNÝ OBSAH VZDELÁVANIA
Tematický celok č. 1
Teoretické východiská – charakteristiky rôznych druhov tanca (ľudový tanec, country tanec,
aerobik).- Rozvíjanie pohybových schopností v telovýchovnom procese v tanečnej edukácii.
Tematický celok č. 2
Koordinačné schopnosti – definícia a ich význam (konesteticko-difernciačná, priestorovo-orientačná,
rytmická) – zásobník tanečných prvkov rôznych tancov (ľudový tanec, country tanec, aerobik),
jednotlivci, dvojice, skupiny.
Tematický celok č. 3
Kondičné schopnosti – definícia a ich význam (vytrvalostné a silové) - zásobník tanečných prvkov
rôznych tancov (ľudový tanec, country tanec, aerobik), jednotlivci, dvojice, skupiny.
Tematický celok č. 4
Nácvik choreografií rôznych tancov. Ľudový tanec, country tanec, aerobik.

Dištančné úlohy:
1. Spracovať TC / 8 vyučovacích hodín.
2. Spracovať návrh 3 vyučovacích hodín na predpísanom tlačive.
3. Pripraviť krátku choreografiu podľa výberu z ľudového tanca, country tanca alebo aerobiku
a nahrať formou krátkeho videa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cena VP: 110 €/osoba
 Termín na prihlásenie: do 04.04.2022
Prihláška na vzdelávanie - tlačivo je k dispozícii na stránke školského športu v sekcii vzdelávanie na:
https://skolskysport.sk/vzdelavanie/ , prihlášku s požadovanými dokumentami (doklad o ukončení
najvyššieho dosiahnutého vzdelania) treba zaslať poštou najneskôr do 04.04.2022 (rozhodujúci je
dátum pečiatky pošty) na adresu: NŠC, Dom športu, Junácka 6, 831 04, do ľavého horného rohu
napíšte: Prihláška na vzdelávanie: NEOTVÁRAŤ
 Minimálny počet účastníkov pre otvorenie vzdelávania je:

20 osôb

 Oznam o zaradení/ nezaradení uchádzačov na vzdelávanie a organizačné pokyny: Do troch dní po
ukončení prihlasovania elektronickou formou.
 Zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku za vzdelávanie (110 €). Náklady si hradí
účastník z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov vysielajúcej organizácie.
 Režim vzdelávania bude spresnený podľa aktuálnej pandemickej situácii v danom termíne.
 Občerstvenie a pitný režim bude zabezpečený pre všetkých prihlásených účastníkov.
 Pre účastníkov vzdelávania bude odporučený učebný materiál.
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Valušková, +421 2 322 236 61, e-mail: jana.valuskova@sportcenter.sk

