PROFESIONÁLNY
PARTNER PRE
VZDELÁVANIE
UČITEĽOV
akademia.edulab.sk

EDULAB akadémia
vznikla so zámerom
pomôcť slovenským
školám napredovať
prostredníctvom
odborného rozvoja
pedagogického zboru.
Zoznámte sa s našou
ponukou a vyberte si
službu, ktorá najviac
vyhovuje vašim
potrebám.

Pre vašu školu
Hľadáte možnosti efektívneho vzdelávania pedagógov vašej
školy? Máte záujem podporiť ich v získavaní nových
kompetencií? Je vašou ambíciou neustále zvyšovať kvalitu
výučby na vašej škole? EDULAB akadémia má pre vás
riešenie.
Na základe našich dlhoročných skúseností z praxe sme
vytvorili službu, ktorá umožní pedagogickým zamestnancom
profesijne rásť prostredníctvom aktualizačného vzdelávania.
Okrem cennej inšpirácie, nových vedomostí a praktických
tipov získajú aj vzdelávacie materiály, ktoré im umožnia
okamžite aplikovať nové poznatky priamo do vyučovania.
Moderné a pre žiakov atraktívne materiály sa prejavia v ich
motivácii a angažovanosti na každej vyučovacej hodine.
A to v konečnom dôsledku prinesie napredovanie celej školy
po didaktickej stránke.

EDULAB akadémia
je spoľahlivým
partnerom
v profesijnom
raste vášho
pedagogického
zboru.
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Pre učiteľov
Ste učiteľ, ktorému záleží na tom, ako učí a s čím odchádzajú
žiaci z každej vyučovacej hodiny? Radi využívate inovatívne
metódy výučby a digitálne vzdelávacie materiály sú pre vás
výzvou, nie strašiakom? Hľadáte inšpiráciu k tomu, ako učiť
zaujímavejšie? EDULAB akadémia je tu pre vás.
V našej ponuke nájdete široké spektrum vzdelávacích kurzov
zameraných na rôzne oblasti. Ukážeme vám, ako efektívne
pracovať s digitálnymi materiálmi, pomôžeme vám naučiť
žiakov kriticky myslieť, spolupracovať v tímoch či riešiť
konﬂikty v triede.
Okrem kratších kurzov pre vás pripravujeme aj dlhodobejšie
inovačné vzdelávanie, vďaka ktorému môžete získať profesijný
príplatok vo výške 3 %.

EDULAB akadémia
ponúka profesionálne
kurzy prepájajúce
teoretické
poznatky
s praxou.
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Ciele EDULAB
akadémie
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VZDELÁVAŤ ONLINE
Online vzdelávanie je dnes už masovo dostupné pre
širokú verejnosť. Rozšírenie internetového pripojenia
a dostatočné hardvérové vybavenie spravili z online
vzdelávania dostupnú možnosť pre každého učiteľa.
Online priestor so sebou nesie aj výhody vysokej
miery personalizácie – vzdelávacie kurzy je možné
absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek, bez nutnosti
cestovať.

VZDELÁVAŤ PRAKTICKY
Praktický rozmer vzdelávania často v slovenskom
kontexte chýba. Podľa nášho interného prieskumu
je pre viac ako dve tretiny pedagógov aplikovateľnosť
poznatkov do praxe dôležitým kritériom výberu
vzdelávania. Časovo predimenzované školenia sú
však často saturované teóriou, ktorá sa neodzrkadľuje
v praktických radách pre učiteľov. V EDULAB akadémii
tento pomer obraciame. Praktickosť je prvoradá.
Chceme, aby učitelia mohli po absolvovaní
vzdelávacieho kurzu hneď zúročiť svoje poznatky
na hodinách.
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VZDELÁVAŤ INOVATÍVNE
Ponúkať inovatívny obsah vzdelávania je naším
hlavným krédom. Všetky vzdelávacie materiály, ktoré
sme vytvorili, sú inšpirované inovatívnymi metódami
výučby a tie sú adaptované na pomery slovenského
školstva. Vzdelávanie učiteľov je v tomto smere
výzvou: našou ambíciou je odovzdať svoje skúsenosti
ostatným. Chceme, aby EDULAB akadémia bola
mostom medzi inováciami vo výučbe a tým, ako sa
dnes na školách učí. Súčasný stav nechceme popierať,
ale postupnými krokmi inovovať. Budeme radi, ak sa
k nám pridáte.
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AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE
PRE ŠKOLY
Online kurzy
pre všetkých
pedagógov školy

Digitálny obsah
pre všetkých pedagógov
a žiakov školy
KOMPLETNÝ PRÍSTUP NA



KOMPLETNÝ PRÍSTUP NA

VIAC AKO 5 000
VZDELÁVACÍCH
MATERIÁLOV

INDIVIDUÁLNE
KURZY

VIAC AKO 600
VZDELÁVACÍCH VIDEÍ
11 ŠKOLSKÝCH
PREDMETOV



15 ŠKOLSKÝCH
PREDMETOV

WORKSHOPY

VIAC AKO 2000
INTERAKTÍVNYCH
AKTIVÍT

ROZSIAHLA SLOVENČINA
A MATEMATIKA

NA DOMA AJ DO ŠKOLY

NA POČÍTAČI, V TABLETE
AJ V MOBILE



ROZVOJ KRITICKÉHO
MYSLENIA
OBSAH V SÚLADE SO
ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM
PROGRAMOM

WEBINÁRE

NA DOMA
AJ DO ŠKOLY
AKTIVITY NA VOĽNÝ ČAS


KOMPLEXNÉ
VZDELÁVACIE
PROGRAMY

Mesačný prehľad
aktivity pedagógov
pre riaditeľa
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Špeciálne zvýhodnené
ceny na printové
materiály a publikácie
(Fenomény sveta,
Kozmix LAB, iné)

VZDELÁVANIE
V ANGLICKOM JAZYKU

VESELÉ PRÍBEHY NA
ČÍTANIE AJ POČÚVANIE

BONUS: JEDEN BALÍK
TLAČENÝCH VZDELÁVACÍCH
MATERIÁLOV Z KOLEKCIE
FENOMÉNY SVETA

BONUS: JEDEN PROJEKT
KOZMIX LAB ZAMERANÝ NA
ROZVOJ PRÍRODOVEDNEJ
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV

Prednostné zaraďovanie
do sponzorských
vzdelávacích programov
a projektov (napr.
Kozmix LAB, Fenomény
sveta Peniaze, iné).

10 % zľava na programy
inovačného vzdelávania
pre učiteľov

-10%

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE
PRE UČITEĽOV
Obsah
inovačného
vzdelávania

Ukončenie
inovačného
vzdelávania





INDIVIDUÁLNE
KURZY

ZÁVEREČNÁ
PREZENTÁCIA





WORKSHOPY



ZÁVEREČNÝ
TEST

WEBINÁRE





OSVEDČENIE
O ABSOLVOVANÍ

ZADANIA PRE
ÚČASTNÍKOV

Možnosť získať
profesijný
príplatok

3%

6%

9%
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Vzdelávacie formáty
EDULAB akadémie
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VZDELÁVACÍ KURZ
Online videokurz, ktorý sa skladá primárne
z inštruktážnych videí, v ktorých lektor vysvetľuje
ťažisko informácií obsiahnutých v kurze. Okrem videí
zahŕňa aj elektronické zošity – multimediálne
materiály obsahujúce texty, obrázky, schémy
a animácie. Súčasťou kurzu sú aj PDF materiály na
stiahnutie. Absolvovaním kurzu získa učiteľ certiﬁkát
do svojho pedagogického alebo atestačného
portfólia.



WEBINÁR
Online forma prezentácie, prednášky či rozhovoru.
Spravidla trvá do jednej hodiny a prebieha v dopredu
určenom termíne.



WORKSHOP
Online formát, v ktorom do obsahu vstupujú aj
účastníci stretnutia. Spravidla trvá do jednej hodiny
a prebieha v dopredu určenom termíne.



VZDELÁVACÍ PROGRAM
Dlhodobejší vzdelávací formát, ktorý obsahuje
kombináciu kurzov, webinárov a workshopov. Rozvíja
viaceré profesijné zručnosti a svojou dĺžkou je vhodný
aj pre inovačné vzdelávanie.

Jednotlivé vzdelávacie formáty
a vzdelávacie programy sú určené
primárne pre potrebu individuálnych
pedagogických zamestnancov.
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Spoznajte tváre
EDULAB akadémie
Náš tím tvoria pedagógovia s dlhoročnou praxou, skúsení lektori a špeciálni
hostia, ktorí patria k špičke vo svojom odbore.

Mgr. Ján Machaj, PhD.
riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB, lektor, učiteľ
Absolvent Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval históriu
a ﬁlozoﬁu, a neskôr históriu na doktorandskom štúdiu. Od roku 2016 je
riaditeľom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax je desať
rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Mgr. Miloš Bélik
didaktik a lektor EDULAB akadémie, učiteľ
Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval
geograﬁu a matematiku. Od roku 2016 je didaktikom a lektorom organizácie
EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax je desať rokov. Okrem vzdelávania
sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Ing. Renáta Stasová
učiteľ ka, školská inšpektorka, autorka vzdelávacích materiálov,
lektorka EDULAB akadémie
Na Prírodovedeckej fakulte UK ukončila magisterské štúdium učiteľstva
biológie a chémie a úspešne absolvovala rigoróznu skúšku. Popri viac ako
20-ročnej pedagogickej praxi získavala skúsenosti aj v oblasti výchovného
poradenstva a mentoringu učiteľov. Aktuálne sa venuje inšpekčnej činnosti
a tvorbe vzdelávacích materiálov pre učiteľov.

Ing. Marta Izsófová
učiteľ ka, zástupkyňa a lektorka EDULAB akadémie
Je učiteľkou informatiky, matematiky, anglického jazyka a zástupkyňou pre
2. stupeň na Základnej škole Mateja Bela v Šamoríne. Tvorí názorné videá,
ktoré publikuje na YouTube, a je spoluúčastníčkou natáčania videí
z matematiky pre projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR – EDU TV.
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Mgr. Eva Kotláriková
lektorka EDULAB akadémie
Absolvovala štúdium odborov história a taliansky jazyk (2004) a dejiny
výtvarného umenia (2009) na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského.
Dlhodobo sa venuje rôznorodým vzdelávacím projektom v oblasti múzejnej
a galerijnej pedagogiky, s organizáciou EDULAB spolupracuje od roku
2017. Podieľala sa na lektorskej činnosti a tvorbe vzdelávacích materiálov
Fenomény sveta.

Mgr. Bibiana Rusnáková
učiteľ ka na prvom stupni ZŠ a lektorka EDULAB akadémie
Pedagogiku študovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Má vyše
30-ročnú pedagogickú prax. Učí na prvom stupni a je mimoriadne kreatívna
pri tvorbe vlastných didaktických pomôcok. Je jednou z prvých učiteliek,
ktoré v praxi implementovali vzdelávací portál Kozmix.sk, a je spoluautorkou
série kurzov Hravé učenie.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
vedecká pracovníčka a zástupkyňa vedúceho Ústavu
experimentálnej psychológie CSPV SAV
Vladimíra Kurincová Čavojová pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie
Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Je autorkou viacerých
kníh z oblasti psychológie a špecializuje sa na témy ako racionalita a intuícia,
vedecké dokazovanie, chyby a omyly v myslení. Špeciálnu pozornosť
venuje hoaxom, dezinformáciám a kritickému mysleniu, ktoré je vhodným
nástrojom na ich odhalenie. V kurze EDULAB akadémie – Kritické myslenie
je hosťom v šiestich rozhovoroch, ktoré pokrývajú šesť aspektov tejto
kompetencie.

Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD.
vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV
Zuzana Kaššaiová pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie Centra
spoločenských a psychologických vied SAV. Je autorkou a spoluautorkou
viacerých štúdií, v ktorých sa venuje aj problematike sociálnych zručností.
Skúmala napríklad funkciu tímovej spolupráce v náročnej profesii
záchranárov. V kurze EDULAB akadémie – Tímová spolupráca je hosťom
v rozhovore, v ktorom analyzuje prínosy tímovej spolupráce pre žiakov.
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Služby EDULAB akadémie pre školy

AKTUALIZAČNÉ
VZDELÁVANIE
Vďaka našej službe získate
efektívny nástroj na realizáciu
aktualizačného vzdelávania
pedagógov svojej školy
a trvalého rozvoja ich
kompetencií.

ROČNÉ PREDPLATNÉ ONLINE SLUŽBY PRE CELÚ ŠKOLU ZAHŔŇA:
▶ online kurzy pre všetkých pedagógov školy,
▶ digitálny vzdelávací obsah a materiály pre všetkých pedagógov a žiakov školy,
▶ mesačný prehľad aktivity pedagógov,
▶ ďalšie beneﬁty pre školu.
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Online kurzy a ďalšie
vzdelávacie formáty
pre všetkých
pedagógov školy







INDIVIDUÁLNE
KURZY

KOMPLEXNÉ
VZDELÁVACIE
PROGRAMY

WEBINÁRE
A WORKSHOPY
S ODBORNÍKMI

Zoznam kurzov a vzdelávacích programov k 1. 3. 2022:
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Kozmix a jeho svet

Fenomény sveta

Hravé učenie:
motivačné aktivity

Hravé učenie:
bádateľské aktivity

Hravé učenie:
aplikačné aktivity

Hravé učenie:
aktivity na hodnotenie

Učíme s videom: motivácia

Učíme s videom: opakovanie

Učíme s videom: aplikácia

Učíme s videom:
porozumenie

Fenomény sveta Človek

Vzdelávací program
Kozmix LAB
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Manažment triedy

Kritické myslenie

Podrobné
informácie
o jednotlivých
kurzoch nájdete
na stranách
Tímová spolupráca

34 až 65

Priebežne pre vás pripravujeme
stále nové, zaujímavé kurzy, ktoré
škola získa automaticky v rámci
predplatenej služby.
PLÁNUJEME AJ TIETO KURZY:
▶ Kurzy pre materskú školu
▶ Kurzy pre inkluzívne témy
▶ Kurzy pre začínajúcich pedagógov
▶ Mentálne mapy
▶ Komunikácia s rodičom
▶ Tvorba zadaní a otázok
▶ Malá ﬁnančná akadémia s Kozmixom
▶ Misia modrá planéta s Kozmixom
▶ Ako pracovať s Viki?
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Aktuálny zoznam kurzov a vzdelávacích
programov nájdete vždy na webe
akademia.edulab.sk
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Digitálny obsah pre
všetkých pedagógov
a žiakov vašej školy
Súčasťou ročného predplatného je prístup k digitálnym materiálom
na vzdelávacích portáloch pre 1. a 2. stupeň ZŠ.
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Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta pre 2. stupeň
ZŠ obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí od BBC, ktoré
sa uplatnia priamo na hodine alebo ako skvelá pomôcka
pri dištančnej výučbe.

VIAC AKO 600
VZDELÁVACÍCH
VIDEÍ

15 ŠKOLSKÝCH
PREDMETOV

VIAC AKO 2000
INTERAKTÍVNYCH
AKTIVÍT

ROZVOJ
KRITICKÉHO
MYSLENIA

NA DOMA
AJ DO ŠKOLY

VZDELÁVANIE
V ANGLICKOM
JAZYKU

www.fenomenysveta.sk

Okrem prístupu k digitálnym materiálom získa škola
v rámci služby aj jeden balík tlačených vzdelávacích
materiálov z kolekcie Fenomény sveta.
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AJ VY MÔŽETE UČIŤ INOVATÍVNE, ATRAKTÍVNE A ZÁŽITKOVO
Objednaním služby Aktualizačné vzdelávanie získate jeden balík vzdelávacích
materiálov z kolekcie Fenomény sveta. Ten obsahuje všetko potrebné k tomu,
aby ste mohli na škole ihneď začať s realizáciou zážitkového vyučovania.
Komplexné predstavenie vzdelávacích materiálov a množstvo praktických
tipov pre učiteľov je k dispozícii v bezplatnom kurze EDULAB akadémie,
ktorý pedagógom pomôže s implementáciou Fenoménov sveta do praxe.

FENOMÉNY SVETA ROZVÍJAJÚ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
POTREBNÉ NA UPLATNENIE SA V 21. STOROČÍ
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Kritické myslenie
Veďte žiakov k tomu, aby
pátrali po informáciách
a riešili problémy.

Tvorivosť
Vytvárajte priestor pre
tvorivosť, nepredkladajte
žiakom hotové informácie
a ich význam.

Tímová spolupráca
Umožnite žiakom
pracovať v tíme.

Komunikačné schopnosti
a prezentačné zručnosti
Podporujte žiakov v tom,
aby vyjadrovali svoje
„hrubé myšlienky“.

Zodpovednosť
Využívajte nástroje na
poskytovanie špeciﬁckej
a okamžitej spätnej väzby.

Čítanie a počúvanie
s porozumením
Vytvárajte v aktivitách
príležitosť kritického
myslenia pri práci
s textom a videom.

KAŽDÝ Z BALÍKOV OBSAHUJE:
▶ profesionálne spracované tlačené materiály a metodiky,
▶ digitálny prístup k online vzdelávacím materiálom,
▶ 12 vzdelávacích modelov – komplexne spracované aktivity k vybranej
téme zo štyroch perspektív,
▶ 90 interaktívnych cvičení – stovky interaktívnych aktivít na upevňovanie
nadobudnutých vedomostí,
▶ 90 vzdelávacích videí – špičkové videá z dielne BBC, ktoré zatraktívňujú
výučbu a zároveň rozvíjajú komunikačné zručnosti v anglickom jazyku,
▶ vzdelávaciu hru, ktorá žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom.
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Vzdelávací portál pre 1. stupeň ZŠ obsahuje tisíce vzdelávacích
materiálov z 11 školských predmetov na spestrenie výučby
alebo domáce precvičovanie učiva.

VIAC AKO 5 000
VZDELÁVACÍCH
MATERIÁLOV

11 ŠKOLSKÝCH
PREDMETOV

NA POČÍTAČI,
V TABLETE
AJ V MOBILE

OBSAH V SÚLADE
SO ŠVP

ROZSIAHLA
SLOVENČINA
A MATEMATIKA

NA DOMA
AJ DO ŠKOLY

AKTIVITY NA
VOĽNÝ ČAS

VESELÉ PRÍBEHY
NA ČÍTANIE
AJ POČÚVANIE

www.kozmix.sk

Okrem prístupu k digitálnym materiálom získa škola
v rámci služby aj jeden projekt Kozmix LAB zameraný
na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.
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Vzdelávací portál Kozmix
pomáha žiakom 1. stupňa
ZŠ rozšíriť si vedomosti
zábavnou formou.

KOZMIX NA DOMA
▶ hravé a motivujúce učenie
▶ vzdelávací obsah v súlade
s práve preberaným učivom
▶ rozvoj logického myslenia
žiakov
▶ priestor pre osobný úspech
žiakov
▶ okamžitá spätná väzba
KOZMIX DO ŠKOLY
▶ metodické listy pre učiteľov
▶ pracovné listy
▶ metodická príručka Moja
prvá škola
▶ stovky lekcií, tisíce cvičení
▶ rozsiahla matematika
a slovenský jazyk + ďalších
9 školských predmetov

Kozmixove veCič
nájdete na ky
ShOp.KOzmIx.Sk
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dobrOdružné kozmixovE
príbehy zAmerané na
čítanie S porozumením

K
So Stoovzkmixov portá
INteraaKmti zábAVnýlch
CVičenívínych
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Mesačný prehľad
aktivity pedagógov
Každý mesiac vám zašleme podrobný prehľad aktivity pedagógov, aby ste
boli informovaní o využívaní služby.
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Beneﬁty pre školu







Printové materiály a publikácie
za špeciálne ceny (Fenomény
sveta, Kozmix LAB, iné).

Prednostné zaraďovanie
do sponzorských vzdelávacích
programov a projektov (napr.
Kozmix LAB, Fenomény sveta
Peniaze, iné).

10 % zľava na programy
inovačného vzdelávania
pre učiteľov.

-10%
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Cenová ponuka
Službu Aktualizačné vzdelávanie
môžu využívať všetci pedagogickí
zamestnanci školy.
Digitálne vzdelávacie materiály
sú k dispozícii všetkým učiteľom
a žiakom na akomkoľvek zariadení,
v škole i doma.

MALÁ ŠKOLA
(do 100 žiakov)

1500 €
na 12 mesiacov
od dátumu zakúpenia
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VEĽKÁ ŠKOLA
(nad 100 žiakov)

2500 €
na 12 mesiacov
od dátumu zakúpenia

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ
V prípade, že so službou nebudete
spokojní, objednávku môžete
zrušiť do 14 dní a my vám vrátime
plnú sumu.

AKO OBJEDNAŤ SLUŽBU AKTUALIZAČNÉ
VZDELÁVANIE PRE ŠKOLU?
Objednať online
1. Navštívte našu stránku akademia.edulab.sk a vytvorte si
vlastné konto.
2. Vyberte si z menu Služby – Aktualizačné vzdelávanie.
3. Objednajte a zaplaťte online.
4. Spojíme sa s vami a zriadime službu pre celú vašu školu.
5. Pripravíme pre vás úvodné online školenie, aby ste
vedeli, ako môžete službu efektívne implementovať
na vašej škole.

Objednať e-mailom
1. Na konci katalógu nájdete vzorový objednávkový
formulár.
2. Vyplnený formulár nám zašlite e-mailom na:
akademia@edulab.sk.
3. Obratom sa vám ozveme s inštrukciami a zašleme
faktúru na úhradu.
4. Po úhrade faktúry zriadime službu pre vašu školu.
5. Pripravíme pre vás úvodné online školenie, aby ste
vedeli, ako môžete službu efektívne implementovať
na vašej škole.

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ O SLUŽBE?
Ak by ste sa chceli o ponúkanej službe s nami individuálne
porozprávať a zistiť, v čom by mala pre vašu školu pridanú
hodnotu, napíšte nám e-mail na akademia@edulab.sk
a dohodneme si s vami individuálne stretnutie.
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Služby EDULAB akadémie pre učiteľov

INOVAČNÉ
VZDELÁVANIE
Individuálnym pedagogickým
zamestnancom ponúka EDULAB
akadémia službu inovačného
vzdelávania, ktorá je
reprezentovaná komplexnými
vzdelávacími programami.

CHARAKTERISTIKA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA:
• obsahuje viaceré vzdelávacie formáty,
• je zamerané na rozvíjanie pedagogických kompetencií,
• je ukončené záverečnou prezentáciou,
• účastník získa osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania,
• umožní absolventovi uchádzať sa o profesijný príplatok (3, 6 alebo 9 %),
• jeho dĺžka je 50 hodín.

Aktuálny zoznam vzdelávacích programov v rámci inovačného vzdelávania
pre učiteľov nájdete na stránke akademia.edulab.sk v časti Inovačné
vzdelávanie.
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Kozmix LAB ‒
Inovačné
vzdelávanie
Nadstavbová časť Vzdelávacieho programu Kozmix LAB – Inovačné
vzdelávanie v dĺžke 50 hodín. Podmienkou absolvovania je účasť
vo Vzdelávacom programe Kozmix LAB. Kurz je vhodný pre
pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ 1. stupňa.

 50 hodín  150 €
CIELE KURZU:
Predstaviť vzdelávacie materiály Kozmix LAB.
Osvojiť si kompetencie v oblastiach: tímová práca žiakov,
manažment triedy.
Realizovať projekt Kozmix LAB vo svojej triede.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











workshopov

zadaní pre
účastníkov

záverečná
prezentácia

záverečný
test

osvedčenie
o inovačnom
vzdelávaní

6

32

6

1

1

1

OSNOVA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA:

M1

Míľnik 1 – Tímová spolupráca
Výhody, úskalia a možnosti tímovej
spolupráce v projektovom vyučovaní.

W1

Workshop 1
Praktické rozvíjanie tém z míľnika a zadanie úlohy.

M2

Míľnik 2 – Manažment triedy
Zhodnotenie foriem organizácie triedy, zladenie
komunikácie a identiﬁkácia zlodejov času.

W2

Workshop 2
Praktické rozvíjanie tém z míľnika a zadanie úlohy.

M3

Míľnik 3 – Práca s videom
Predstavenie rôznych príležitostí pre variabilné využitie
videa vo vyučovacom procese.

W3

Workshop 3
Praktické rozvíjanie tém z míľnika a zadanie úlohy.

M4

Míľnik 4 – Vzdelávacie aktivity
Ukážky rôznych hravých aktivít, ktoré aktivizujú žiakov a
umožňujú im spoznávať svet formou bádania.

W4

Workshop 4
Praktické rozvíjanie tém z míľnika a zadanie úlohy.

M5

Míľnik 5 – Dokumentácia a prezentácia
Analýza možností dokumentácie projektov a ich
prezentovania naživo či v online priestore.

W5

Workshop 5
Praktické rozvíjanie tém z míľnika a zadanie úlohy.

M6

Míľnik 6 – Hodnotenie
Realizácia hodnotiacej fázy projektovej práce, tipy a
pestrosť.

W6

Workshop 6
Praktické rozvíjanie tém z míľnika a zadanie úlohy.
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Služby EDULAB akadémie pre učiteľov

INDIVIDUÁLNE
ONLINE
VZDELÁVACIE
KURZY
Vyberte si z aktuálnej ponuky
našich kurzov a získajte certiﬁkát
do svojho pedagogického alebo
atestačného portfólia.







PROFESIONÁLNE
KURZY

PRAKTICKY
ORIENTOVANÉ

SKÚSENÍ
LEKTORI







VZDELÁVACIE
VIDEÁ

ELEKTRONICKÉ
ZOŠITY

CERTIFIKÁTY
DO PORTFÓLIA
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Fenomény sveta
Zmeňte bežné vyučovanie na dobrodružnú expedíciu za poznaním.
Fenomény sveta ponúkajú viac ako 600 vzdelávacích videí BBC
doplnených o viac ako 2 000 interaktívnych aktivít. Počas kurzu
sa dozviete, ako učiť moderne, atraktívne a medzipredmetovo.

 4 hodiny  zadarmo
CIELE KURZU:
Predstaviť Fenomény sveta.
Učiť medzipredmetovo.
Implementovať Fenomény sveta na škole.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
blokov

elektronických
zošitov

vzdelávacích
videí

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát

10

36

8

19

1

1

OSNOVA KURZU:

1

Prehľad kurzu
Úvod do vzdelávacieho kurzu.
Predstavenie lektorov a cieľov kurzu.

2

Čo sú Fenomény sveta
Predstavenie Fenoménov sveta – základná ﬁlozoﬁa, stručné
predstavenie tlačených aj digitálnych súčastí.

3

Obsah vzdelávacieho balíka
Prehliadka obsahu jedného balíka Fenoménov sveta.
Predstavenie jednotlivých materiálov a vysvetlenie ich
použitia.

4

Sedem Fenoménov sveta
Podrobná prehliadka obsahu vzdelávacích modelov siedmich
tém Fenoménov sveta – Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra,
Komunikácia, Peniaze, Človek.

5

Portál FenoménySveta.sk
Predstavenie vzdelávacieho portálu.

6

Vzdelávacie modely
Predstavenie vzdelávacích modelov a simulácia vyučovania.

7

Motivačná hra
Vysvetlenie pravidiel motivačnej hry pre žiakov a ukážka
jej použitia.

8

Implementácia
Ako zaviesť Fenomény sveta do školského života. Príklady
rôznych implementačných modelov.

9

Začnite už zajtra
Ako začať s implementáciou Fenoménov sveta bez prípravy.

10

Záverečný test a certiﬁkát

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
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Fenomény sveta
Človek
Fenomény sveta Človek sú ďalším príspevkom do rozrastajúcej sa
série týchto vzdelávacích materiálov. Počas kurzu učiteľov
prevedieme základmi metódy Fenoménov sveta, spoznajú ich
medzipredmetové zamerania a zistia, ako ich implementovať
v triede. Do podrobností sa budeme venovať aj téme Človek
a štyrom perspektívam pohľadu na neho.

 4 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Oboznámiť učiteľov s metódou Fenoménov sveta.
Predstaviť tému Človek.
Objasniť postup implementácie do vyučovania.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
blokov

elektronických
zošitov

vzdelávacích
videí

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát

8
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12

12

1

1

OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov a cieľov kurzu.

2

Fenomény sveta Človek
Predstavenie témy Človek a metodiky Fenoménov sveta.

3

Portál FenoménySveta.sk
Oboznámenie sa s funkciami vzdelávacieho portálu.

4

Vzdelávacie modely
Vysvetlenie štruktúry a použitia vzdelávacích modelov.

5

Motivačná hra
Oboznámenie sa s mechanikou hry pre žiakov.

6

Implementácia
Prehľad možností implementácie v triede.

7

Ako začať
Praktické rady pre úspešný štart.

8

Test a certiﬁkát
Záverečný test a udelenie certiﬁkátu.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
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Kozmix a jeho svet
Objavte zábavný svet Kozmixa, ktorý žiakov motivuje a učiteľov
inšpiruje. Vzdelávací portál Kozmix.sk obsahuje tisíce vzdelávacích
materiálov z 11 školských predmetov. Počas tohto kurzu vám
priblížime široké spektrum možností využitia portálu Kozmix.sk
na bežnom vyučovaní.

 4 hodiny  zadarmo
CIELE KURZU:
Orientovať sa na portáli Kozmix.sk.
Využívať vzdelávacie materiály na všeobecnovzdelávacích
predmetoch.
Využívať vzdelávacie materiály v rámci prierezových tém
a projektov.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
blokov

elektronických
zošitov

vzdelávacích
videí

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát

14
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14

15

1

1

OSNOVA KURZU:

1

Čo vás čaká
Predstavenie lektorov a obsahu kurzu.

2

Kozmix a jeho kamaráti
Predstavenie príbehu mimozemšťana Kozmixa a kamarátov, ktorých
stretol na Zemi. Tento príbeh tvorí vizuálny a tematický základ ostatných
vzdelávacích materiálov.

3

Učiteľ mnohých predmetov
Aké sú špeciﬁká vyučovania na prvom stupni? Rozhovor s učiteľkou
prvého stupňa Bibou Rusnákovou.

4

Vzdelávací portál Kozmix.sk
Predstavenie portálu Kozmix.sk.

5

ABC Slovenčina
Podrobné predstavenie vzdelávacích materiálov pre slovenský jazyk.

6

123 Matematika
Podrobné predstavenie vzdelávacích materiálov pre matematiku.

7

Moja prvá škola
Predstavenie vzdelávacích materiálov pre všeobecnovzdelávacie predmety
a metodickej príručky.

8

Aktivity na voľný čas
Ukážky voľnočasových aktivít z portálu Kozmix.sk.

9

Učíme s Kozmixom
Praktické ukážky vyučovania s Kozmixom na troch tematických celkoch.

10

Kozmix v triede
Ako učiť s Kozmixom priamo na vyučovaní?

11

Kozmix doma
Scenáre využitia materiálov v domácom prostredí.

12

Medzipredmetové projekty
Predstavenie dvoch dlhodobých projektov zameraných
na environmentálnu výchovu a ﬁnančnú gramotnosť.

13

Kozmix LAB
Projektové vyučovanie zamerané na bádateľské projekty.

14

Začnite zajtra
Záverečné zhrnutie témy.

15

Záverečný test a certiﬁkát

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk
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Vzdelávací program
Kozmix LAB
Vzdelávanie určené pre učiteľov prvého stupňa základnej školy,
asistentov a vychovávateľov. Je zamerané na Kozmix LAB – sadu
jedenástich projektov, ktoré rozvíjajú prírodovedné kompetencie
žiakov. Obsahuje vzdelávací kurz, webináre a workshopy.

 30 hodín  150 €
CIELE KURZU:
Predstaviť vzdelávacie materiály Kozmix LAB.
Osvojiť si kompetencie v oblastiach: tímová práca žiakov,
manažment triedy.
Realizovať projekt Kozmix LAB vo svojej triede.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
videí

webinárov

elektronických
zošitov

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát

15
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6
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1
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OSNOVA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

ÚW

Úvodný webinár
Základné informácie o vzdelávacom
programe a práci v ňom.

Vzdelávací kurz Kozmix LAB

1

Úvod do kurzu
Úvod do vzdelávacieho kurzu, ktorý obsahuje základné informácie o jeho
priebehu.

2

Predstavenie Kozmix LAB
Oboznámenie sa s obsahovým zameraním všetkých 11 metodických listov.

3

Praktická príručka Kozmix LAB
Základné informácie k forme práce a priebehu realizácie projektov.

4

Metodické listy
Predstavenie štruktúry metodických listov, ukážky vzdelávacích aktivít
projektov a ich prepojenie na ŠVP.

5

Digitálne materiály na Kozmix.sk
Pohľad na vzdelávací portál, variabilitu interaktívnych materiálov
a priblíženie videí BBC.

6

Plánovanie a realizácia projektu
Rozhovor o skúsenostiach s projektovým vyučovaním a organizovanie
práce so žiakmi.

Míľniky vo forme webinárov

M1

Míľnik 1 – Tímová spolupráca: Výhody, úskalia a možnosti tímovej
spolupráce v projektovom vyučovaní.

M2

Míľnik 2 – Manažment triedy: Zhodnotenie foriem organizácie triedy,
zladenie komunikácie a identiﬁkácia zlodejov času.

M3

Míľnik 3 – Práca s videom: Predstavenie rôznych príležitostí pre variabilné
využitie videa vo vyučovacom procese.

M4

Míľnik 4 – Vzdelávacie aktivity: Ukážky rôznych hravých aktivít, ktoré
aktivizujú žiakov a umožňujú im spoznávať svet formou bádania.

M5

Míľnik 5 – Dokumentácia a prezentácia: Analýza možností
dokumentácie projektov a ich prezentovania naživo či v online priestore.

M6

Míľnik 6 – Hodnotenie: Realizácia hodnotiacej fázy projektovej práce, tipy
a pestrosť.
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HRAVÉ UČENIE:

Motivačné aktivity
Motivácia patrí k silným a dôležitým nástrojom každého učiteľa.
Niekedy stačí výstižná otázka, načrtnutý príbeh alebo zaujímavý
problém. Zámerom kurzu je poskytnúť učiteľovi sedem zaujímavých
scenárov aktivít a naučiť ho využiť ich s ohľadom na potreby svojich
žiakov.

 3 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Objasniť základné princípy motivácie žiakov na prvom stupni.
Osvojiť si sedem univerzálnych scenárov vzdelávacích aktivít.
Tvoriť aktivity zamerané na motiváciu pre ľubovoľný predmet.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
blokov

elektronických
zošitov

vzdelávacích
videí

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát

10
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8

19

1

1

OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov a obsahu kurzu.

2

Motivácia a jej význam
Ako a prečo motivovať žiakov.

3

Sedem scenárov aktivít
Predstavenie scenárov vzdelávacích aktivít.

4

Praktická ukážka – Tiché puzzle
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Pátrači
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Praktická ukážka – Nemý sluha
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

7

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie siedmich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

8

Inšpirácia pre vaše vzdelávacie aktivity
Predstavenie vzdelávacieho portálu Kozmix.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk
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HRAVÉ UČENIE:

Bádateľské aktivity
Žiaci sú zvedaví, radi odhaľujú rúško tajomstva a chcú skúšať,
čo sami zvládnu a dokážu. Práve bádateľské aktivity, ktoré sú
predmetom tohto kurzu, im umožnia samostatne pracovať,
diskutovať s rovesníkmi a stanovovať závery vlastných zistení.

 3 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Objasniť základné princípy aktivít zameraných na bádanie.
Osvojiť si sedem univerzálnych scenárov vzdelávacích aktivít.
Tvoriť bádateľské aktivity pre ľubovoľný predmet.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
videí

elektronických
zošitov

univerzálnych
scenárov

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát
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9

7

1

1

OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov a obsahu kurzu.

2

Bádanie a jeho význam
Ako a prečo bádať so žiakmi.

3

Sedem scenárov aktivít
Predstavenie scenárov vzdelávacích aktivít.

4

Praktická ukážka – Votrelec
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Pokus
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Praktická ukážka – Reťaz
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

7

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie siedmich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

8

Inšpirácia pre vaše vzdelávacie aktivity
Predstavenie vzdelávacieho portálu Kozmix.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk
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HRAVÉ UČENIE:

Aplikačné aktivity
Vďaka aplikovaniu poznatkov sa z pasívnej bytosti, ktorá sa dokáže
naučiť množstvo informácií, stane aktívny jedinec schopný poradiť si
so svojimi vedomosťami a zručnosťami. Predmetom tohto kurzu sú
praxou overené tipy na aplikačné aktivity.

 3 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Objasniť základné princípy tvorby aplikačných aktivít.
Osvojiť si sedem univerzálnych scenárov vzdelávacích aktivít.
Tvoriť aktivity zamerané na hodnotenie pre ľubovoľný predmet.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie











vzdelávacích
videí

elektronických
zošitov

univerzálnych
scenárov

záverečný
test

digitálny
certiﬁkát
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OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov a obsahu kurzu.

2

Aplikácia a jej význam
Ako aplikovať vedomosti a zručnosti.

3

Sedem scenárov aktivít
Predstavenie scenárov vzdelávacích aktivít.

4

Praktická ukážka – Hádaj, čo som
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Informátor
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Praktická ukážka – Konverzia
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

7

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie siedmich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

8

Inšpirácia pre vaše vzdelávacie aktivity
Predstavenie vzdelávacieho portálu Kozmix.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk
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HRAVÉ UČENIE:

Aktivity na
hodnotenie
Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov nastavuje zrkadlo
úspešnosti nielen žiakom, ale i učiteľovi. Dôležité však je, aby si žiaci
sami uvedomili, čo sa za dané obdobie naučili. Ako im v tom pomôcť?
To sa dozviete prostredníctvom tohto kurzu.

 3 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Objasniť základné princípy hodnotenia žiakov na prvom stupni.
Osvojiť si sedem univerzálnych scenárov vzdelávacích aktivít.
Tvoriť aktivity zamerané na hodnotenie pre ľubovoľný predmet.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov a obsahu kurzu.

2

Hodnotenie a jeho význam
Ako hodnotiť vedomosti a zručnosti.

3

Sedem scenárov aktivít
Predstavenie scenárov vzdelávacích aktivít.

4

Praktická ukážka – Raketa
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Bingo
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Praktická ukážka – Živé domino
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

7

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie siedmich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

8

Inšpirácia pre vaše vzdelávacie aktivity
Predstavenie vzdelávacieho portálu Kozmix.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk
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UČÍME S VIDEOM:

Motivácia

Vhodná motivačná aktivita odštartuje úspešnú vyučovaciu hodinu.
Motivácia zabezpečí počiatočný záujem žiakov o tému, a to je prvý
krok k tomu, aby sa naučili niečo nové. V rámci kurzu vám ukážeme,
ako motivovať žiakov pomocou videa.

 2,5 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Tvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na motiváciu žiakov.
Využívať video ako učebnú pomôcku.
Využívať interaktívnu Videoknižnicu Fenomény sveta.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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1

OSNOVA KURZU:

1

Motivujeme videom
Predstavenie lektorov, obsahu a cieľov kurzu.

2

Scenár aktivity a výber videa
Príprava vzdelávacej aktivity a výber vhodného videa.

3

Štyri scenáre aktivít
Prehliadka typov scenárov zameraných na motiváciu.

4

Praktická ukážka – Archimedov zákon
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Telesá vo vákuu
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie štyroch univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

7

Tvoríme scenár
Ako tvoriť scenár k vzdelávacej aktivite.

8

Videoknižnica Fenomény sveta
Predstavenie portálu FenomenySveta.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
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UČÍME S VIDEOM:

Aplikácia

Aplikovať nadobudnuté vedomosti je dôležitý krok k tomu, aby žiaci
chápali, že cieľom vzdelávania nie sú len teoretické poznatky, ale aj
ich aplikácia v praxi. Počas kurzu zistíte, ako využiť video v procese
aplikovania vedomostí.

 2,5 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Tvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na aplikáciu vedomostí.
Využívať video ako učebnú pomôcku.
Využívať interaktívnu Videoknižnicu Fenomény sveta.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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OSNOVA KURZU:

1

Aplikácia a video
Predstavenie lektorov, obsahu a cieľov kurzu.

2

Scenár aktivity
Príprava vzdelávacej aktivity a výber vhodného videa.

3

Päť scenárov aktivít
Prehliadka typov scenárov zameraných na aplikáciu.

4

Praktická ukážka – Tragický stret civilizácií
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Sila ľadovca
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie piatich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

7

Tvoríme scenár
Ako tvoriť scenár k vzdelávacej aktivite.

8

Videoknižnica Fenomény sveta
Predstavenie portálu FenomenySveta.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
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UČÍME S VIDEOM:

Opakovanie
Opakovanie nadobudnutých vedomostí je súčasťou bežnej
pedagogickej praxe. Video dodá tejto aktivite atraktivitu, ktorá
podobne zameraným častiam vyučovania často chýba. Ako na to?
To sa dozviete počas kurzu zameraného na opakovanie učiva.

 3 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Tvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na opakovanie vedomostí.
Využívať video ako učebnú pomôcku.
Využívať interaktívnu Videoknižnicu Fenomény sveta.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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OSNOVA KURZU:

1

Opakujeme s videom
Predstavenie lektorov, obsahu a cieľov kurzu.

2

Scenár aktivity
Príprava vzdelávacej aktivity a výber vhodného videa.

3

Osem scenárov aktivít
Prehliadka typov scenárov zameraných na opakovanie.

4

Praktická ukážka – Kultúry minulosti
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Prírodné pamiatky
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie ôsmich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

7

Tvoríme scenár
Ako tvoriť scenár k vzdelávacej aktivite.

8

Videoknižnica Fenomény sveta
Predstavenie portálu FenomenySveta.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
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UČÍME S VIDEOM:

Porozumenie
Nová vedomosť je nadobudnutá až vtedy, keď jej porozumieme.
To znamená, že nové informácie prepojíme s existujúcimi, a zároveň
ich dokážeme využiť v iných situáciách. A presne to je cieľom aktivít,
ktoré sú obsahom tohto kurzu.

 3 hodiny  29 €
CIELE KURZU:
Tvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na porozumenie učivu.
Využívať video ako učebnú pomôcku.
Využívať interaktívnu Videoknižnicu Fenomény sveta.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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OSNOVA KURZU:

1

Porozumenie a video
Predstavenie lektorov, obsahu a cieľov kurzu.

2

Scenár aktivity
Príprava vzdelávacej aktivity a výber vhodného videa.

3

Osem scenárov aktivít
Prehliadka typov scenárov zameraných na porozumenie.

4

Praktická ukážka – Vodopády a meandre
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

5

Praktická ukážka – Monzúny
Simulácia a postup konkrétnej vzdelávacej aktivity.

6

Predstavenie scenárov
Podrobné predstavenie ôsmich univerzálnych scenárov
vzdelávacích aktivít.

7

Tvoríme scenár
Ako tvoriť scenár k vzdelávacej aktivite.

8

Videoknižnica Fenomény sveta
Predstavenie portálu FenomenySveta.sk.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk

59

Kritické myslenie
Porozumieť prečítanému, vedieť vyhodnotiť argumenty alebo rozlíšiť
hoax od pravdivej informácie. Kritické myslenie je dnes kľúčovou
kompetenciou žiakov. V rámci tohto kurzu sa naučíte tvoriť vzdelávacie
aktivity zamerané práve na rozvoj kritického myslenia pre akýkoľvek
vyučovací predmet.

 6 hodín  49 €
CIELE KURZU:
Porozumieť zložkám kompetencie kritického myslenia.
Oboznámiť sa s univerzálnymi scenármi vzdelávacích aktivít.
Vytvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na kritické myslenie.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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1
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OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov, obsahu a cieľov kurzu.

2

Deskripcia
Predstavenie čiastkovej kompetencie kritického myslenia
a príprava scenárov vzdelávacích aktivít.

3

Analýza
Predstavenie čiastkovej kompetencie kritického myslenia
a príprava scenárov vzdelávacích aktivít.

4

Evaluácia
Predstavenie čiastkovej kompetencie kritického myslenia
a príprava scenárov vzdelávacích aktivít.

5

Inferencia
Predstavenie čiastkovej kompetencie kritického myslenia
a príprava scenárov vzdelávacích aktivít.

6

Vysvetlenie
Predstavenie čiastkovej kompetencie kritického myslenia
a príprava scenárov vzdelávacích aktivít.

7

Sebakontrola
Predstavenie čiastkovej kompetencie kritického myslenia
a príprava scenárov vzdelávacích aktivít.

8

Ako učím?
Vyplňte hárok sebakontroly a ohodnoťte svoje učenie.

9

Čo ste sa naučili
Záverečný test a certiﬁkát.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
alebo Kozmix.sk
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Manažment triedy
Pracovať s triedou plnou individuálnych osobností nie je ľahké.
Komplikácie nastanú najmä vtedy, keď opustíme pohodlný spôsob
učenia spoza katedry a dáme viac priestoru činnosti žiakov. Vďaka
kurzu sa naučíte, ako zvládnuť prvé kroky učenia inak.

 6 hodín  49 €
CIELE KURZU:
Charakterizovať manažment triedy.
Spoznať prístupy efektívneho riadenia triedy.
Stanoviť si ciele pre vlastnú prax.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Žiak
Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

1.2 Identiﬁkovať sociálno-psychologické
faktory učenia žiaka
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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OSNOVA KURZU:

1

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov, obsahu a cieľov kurzu.

2

Zlodeji času
Aké prekážky oberajú učiteľa o čas?

3

Disciplína – nekončiaci kolotoč?
Cesty k tomu, ako udržať disciplínu v triede.

4

(Ne)zaujatý žiak
Ako si získať a udržať pozornosť triedy.

5

Pracovná atmosféra
Ako vytvoriť efektívne pracovné prostredie, v ktorom sa žiaci
budú cítiť komfortne.

6

Premyslená komunikácia
Ako správne komunikovať so žiakmi.

7

Ciele pre vlastnú prax
Stanovte si ciele, ktoré chcete dosiahnuť pri manažmente
svojej triedy.

8

Test a certiﬁkát

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
alebo Kozmix.sk
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Tímová spolupráca
Žiaci v škole pracujú najčastejšie individuálne. Zato v dospelosti
pracujeme skôr inak – viacerí na jednom cieli, pričom každý má
rôzne úlohy. Skrátka: pracujeme v tíme. Ak chcete aplikovať tímovú
spoluprácu v škole, tento kurz je skvelý štart. V kurze predstavíme
rôzne spôsoby delenia žiakov do tímov, ukážeme si aktivity vhodné
na tímovú spoluprácu a zameriame sa aj na možnosti hodnotenia
tímu alebo jeho členov.

 6 hodín  49 €
CIELE KURZU:
Naučiť sa deliť žiakov do tímu.
Spoznať typy tímových aktivít.
Vytvoriť vlastné tímové aktivity pre ľubovoľný predmet.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE:
Oblasť:

Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
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OSNOVA KURZU:

1
2

Úvod do kurzu
Predstavenie lektorov a cieľov kurzu.
Rozhovor s expertkou zo Slovenskej akadémie vied.
Rozdeľovanie do tímov
Tri spôsoby deľby žiakov do tímov spolu s praktickými
návodmi.

3

Typy tímovej práce
Dvanásť typov tímovej práce spolu s návodmi na realizáciu.

4

Hodnotenie tímov
Štyri základné možnosti, ako hodnotiť tímovú spoluprácu
s návodmi na realizáciu.

5

Praktické rady
Inšpirácia, ako začať s tímovou spoluprácou.

6

Záver
Záverečný test a udelenie certiﬁkátu.

BONUS:
30-dňový prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk
alebo Kozmix.sk
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Referencie

PaedDr. Róbert Harmata
riaditeľ, ZŠ Benkova, Nitra
Nepriaznivá situácia súvisiaca s pandémiou ešte viac
podčiarkla význam elektronického vzdelávania, kurzov
či videokonferencií. Preto vítam iniciatívu EDULAB
akadémie a jej vzdelávacie kurzy, ktoré možno spustiť
kedykoľvek a kdekoľvek. Podobné služby už nie sú len
ďalším doplnkom vzdelávania, ale vzhľadom na vývoj
vo svete sa stávajú pevnou a do budúcna možno aj
jedinou formou vzdelávania.

Mgr. Eva Horníková
riaditeľ ka, ZŠ Karloveská, Bratislava
V našej škole máme jasný cieľ: mať spokojných,
motivovaných a vzdelaných žiakov. A to dosiahneme, len
ak budeme mať spokojných, motivovaných a vzdelaných
pedagógov. Preto veľmi oceňujem ambíciu EDULAB
akadémie, ktorá chce byť profesionálnym partnerom
riaditeľov v oblasti vzdelávania učiteľského zboru. Tím
akadémie poznám z viacerých úspešných projektov, ktoré
sme v minulosti zrealizovali v našich triedach, pričom ich
spoločným menovateľom bola vždy vysoká kvalita, odborne
pripravené materiály a skvelá spätná väzba od žiakov
i učiteľov.

66

Partneri

Liga za duševné zdravie vytvorila Koalíciu škôl za duševné zdravie,
aby na základe skúseností z Anna Freud Centre for Children and
Families v Londýne mohli transformovať prostredie v školách na
duševne zdravšie. Prostredie dokáže predchádzať nielen
duševným poruchám, ale aj nežiadúcim fenoménom ako sú
šikana, násilie, extrémizmus alebo netolerancia voči slabším a
cudzím skupinám ľudí. V spolupráci s EDULAB akadémiou
pripravujeme vzdelávacie kurzy napomáhajúce tomuto procesu
zmeny vnútornej kultúry školy. Viac informácií o našej činnosti
nájdete na www.dusevnezdravie.sk v sekcii Projekty.

Spoločnosť AGEMSOFT, a.s. s 20-ročnými skúsenosťami v oblasti
digitálneho vzdelávania sa dlhodobo usiluje o zmenu v procese
výučby. Prináša inovatívne produkty a vzdelávacie projekty určené
žiakom materských, základných a stredných škôl. S neziskovou
organizáciou EDULAB aktuálne spolupracuje na rozvoji vzdelávacích
portálov Kozmix.sk a FenomenySveta.sk a tvorbe vzdelávacích
materiálov pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

EDULAB akadémia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
pripravuje vzdelávacie kurzy pre učiteľov (Kritické myslenie,
Tímová spolupráca) a mnohé ďalšie aktivity pre základné školy.
Slovenská akadémia vied je zároveň odborným garantom
vzdelávacieho produktu Fenomény sveta Človek, ktorý vytvorili
pedagógovia z tímu EDULAB akadémie.

67

Objednávkové
formuláre

68

AKTUALIZAČNÉ
VZDELÁVANIE
Objednávkový formulár
Vyplnený objednávkový formulár nám zašlite e-mailom na: akademia@edulab.sk. Obratom
sa vám ozveme s inštrukciami a zašleme faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry zriadime službu
pre vašu školu. Pripravíme pre vás úvodné online školenie, aby ste vedeli, ako môžete službu
efektívne implementovať na vašej škole.

Krížikom označte predplatné podľa veľkosti vašej školy a vyplňte nižšie uvedené údaje.
MALÁ ŠKOLA

VEĽKÁ ŠKOLA

(do 100 žiakov)

(nad 100 žiakov)

1500 €

2500 €

Na 12 mesiacov od dátumu zakúpenia

Na 12 mesiacov od dátumu zakúpenia

Meno (kontaktná osoba)

Priezvisko (kontaktná osoba)

E-mailová adresa

Telefón

Názov školy/inštitúcie

Ulica, mesto, PSČ

IČO

DIČ

EDUID

Dátum

Podpis riaditeľa

811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 45738424

info@edulab.sk

Slovenská republika

DIČ: 2023525163

+421 2 321 99 121

Dodávateľ
Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1

INDIVIDUÁLNE
KURZY
Objednávkový formulár
Vyplnený objednávkový formulár nám zašlite e-mailom na: akademia@edulab.sk. Obratom
sa vám ozveme s inštrukciami a zašleme faktúru na úhradu. Po úhrade faktúry sprístupníme
jednotlivé kurzy vašim učiteľom.
Do políčok vpíšte číslom, pre koľko pedagógov objednávate dané vzdelávacie kurzy.
Ceny kurzov sú uvedené za jednu osobu.
Hravé učenie – motivačné aktivity

29 €

Učíme s videom – Opakovanie

29 €

Hravé učenie – bádateľské aktivity

29 €

Učíme s videom – Porozumenie

29 €

Hravé učenie – aplikačné aktivity

29 €

Kritické myslenie

49 €

Hravé učenie – aktivity na hodnotenie 29 €

Manažment triedy

49 €

Učíme s videom – Motivácia

29 €

Tímová spolupráca

49 €

Učíme s videom – Aplikácia

29 €

Meno (kontaktná osoba)

Priezvisko (kontaktná osoba)

E-mailová adresa

Telefón

Názov školy/inštitúcie

Ulica, mesto, PSČ

IČO

DIČ

EDUID

Dátum

Podpis riaditeľa

811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 45738424

info@edulab.sk

Slovenská republika

DIČ: 2023525163

+421 2 321 99 121

Dodávateľ
Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1

ADRESA:
Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava 1
Slovenská republika
TELEFÓN:
+421 2 321 99 121
E-MAIL:
akademia@edulab.sk
edulabsk

edulab_sk

Edulab

