
PROFESIJNÝ ROZVOJ
A

INOVAČNÉ
VZDELÁVANIE

Štvorlístok od UNIŠKOLY



Nezisková organizácia je držiteľom
 oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaných

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vyberte si svoj ŠTVORLÍSTOK!

Inovačné vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja
pedagogických a odborných zamestnancov

Poskytovateľ vzdelávania je



Vyberte si svoj ŠTVORLÍSTOK

Metodika a tvorba textových študijných materiálov
 12/2022 – IV / evidenčné číslo oprávnenia:Cena 99,- €

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov 
Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 12/2022 – IV

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 17/2022 – IV
Pokročilé funkcie školského informačného systému EduPage (ascAgenda)
Cena 129,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 17/2022 – IV

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 13/2022 – IV

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 13/2022 – IV

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese 
 Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 15/2020 – IV

Komunikácia v škole a školskom zariadení
Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 16/2022 – IV
Právo v škole a školskom zariadení
Cena 99,- € / evidenčné číslo oprávnenia: 14/2022 – IV

Ceny sú platné do 30. júna 2023



Ktorý program je PRE VÁS?
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Nájdite svoju KATEGÓRIU
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*kategórie pedagogických zamestnancov *kategórie odborných zamestnancov

školský špeciálny pedagóg

 školský digitálny koordinátor

lektor vzdelávania

metodik profesijného rozvoja

psychológ a školský psychológ

kariérový poradca

logopéd a školský logopéd

liečebný pedagóg

sociálny pedagóg

konzultant
atestačného konania

špeciálny pedagóg
a terénny špeciálny pedagóg

12 9
63



On-line kurz
Prístup na e-learningový portál

Maximálne 1,5 mesiaca
Vzdelávanie bez potreby cestovania

Príplatok za profesijný rozvoj:
3% / 1 program

 / 2 programy6%
 / 3 programy9%
 / 4 programy12%

Ako prebieha VZDELÁVANIE?

Najmä vy, ktorým bol priznaný kreditový príplatok podľa predpisov
účinných do 31. augusta 2019, ktorý sa považuje za príplatok
za profesijný rozvoj podľa súčasnej legislatívy a vyplácať sa

vám bude do 31. augusta 2026, zvažujete, či v súčasnej dobe
má vôbec význam absolvovať inovačné vzdelávanie. MÁ TO VÝZNAM!

Tzv. kreditový systém - príplatok za profesijný rozvoj - končí v roku

2026

20332023
Využite možnosť vzdelávať sa už teraz

a uplatniť si benefit čerpania
príplatku automaticky po roku 2026

Príplatok za profesijný rozvoj má vždy
platnosť , či už si ho7 rokov

uplatníte dnes, alebo po roku 2026

20302023
Ak sa rozhodnete uplatniť si benefit
čerpania príplatku už v tomto roku,
využívate ho nasledujúcich 7 rokov

Platnosť príplatku za profesijný
rozvoj teda skončí v roku 2030



Náš  plný skvelých ľudíTÍM
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Digitálna administratíva v škole
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
17/2022 – IV

On-line nástroje

Pracujte ako profesionál s elektronickou triednou
knihou, tematickými plánmi, dochádzkou žiakov,

elektronickou žiackou knižkou a mnohými ďalšími
funkciami systému EduPage (ascAgenda).

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Digitálna administratíva v škole

Inovačné vzdelávanie je zamerané na inovatívne teoretické a praktické
informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie
administratívnej práce pedagogického  zamestnanca s využitím a odborného
elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky. Absolventi vzdelávania 
si v simulovanom prostredí fiktívnej školy majú možnosť osvojiť postupy spojené s:

tvorbou tematických plánov a priradením študijných materiálo·      v,
sledovaním dochádzky žiakov,·      

hodnotením žiakov (zadávanie a oprava známok, nastavenie váhovosti známok,·      

poznámky a pochvaly),         

prípravou reportov pre rodičovské združenia, štvrťročné porady,·      

sumarizáciou údajov pre potreby tlače vysvedčení. ·      

Inovujú si postupy spojené so zadávaním domácich úloh a následným hodnotením,
ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania
psychológ a školský psychológ špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg        · ·¨

kariérový poradca logopéd a školský logopéd liečebný pedagóg sociálny pedagóg            · · ·

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Pokročilé funkcie školského informačného systému
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
17/2022 – IV

On-line nástroje

Objavte, čo dokáže moderný školský informačný systém  
   EduPage. Pracujte na profesionálnej úrovni so študijnými

   materiálmi, virtuálnou tabuľou a posuňte komunikáciu
  eso žiakmi, rodičmi a kolegami v škol  na novú úroveň.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Pokročilé funkcie školského
informačného systému

Inovačné vzdelávanie je zamerané na oboznámenie s funkciami, ktoré umožňujú:
spravovanie žiackych a rodičovských kont·      

správne postupy pre informovanie rodičov a žiakov·      

organizovanie mimoškolských aktivít a s tým spojené funkcie (nástenka, prihláška,·      

informovaný súhlas, hromadná ospravedlnenka a pod.)         

pokročilé a automatizované postupy pri hodnotení žiakov·      

spravovanie a zálohovanie vytvorených študijných materiálov·      

využívanie virtuálnej tabule pri výučbe·      

plynulý prechod na dištančné vzdelávanie·      

on-line výučbu (napríklad pre žiakov s individuálnym študijným programom·      

alebo pre on-line krúžkovú činnosť)         

Absolventi vzdelávania budú využívať prostredie fiktívnej školy, v ktorom si nasimulujú reálne
situácie z praxe bez obáv z nechcených zmien v reálnej škole.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania
psychológ a školský psychológ špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg        · ·¨

kariérový poradca logopéd a školský logopéd liečebný pedagóg sociálny pedagóg            · · ·

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Využite možnosti Microsoft Teams pri on-line vyučovaní.
Naučte sa vytvárať a spravovať virtuálne triedy a hodiny,

poskytovať študijné materiály v cloudových službách
a zadávať úlohy.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
13/2022 – IV

On-line nástroje

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Zameranie inovačného vzdelávania:
virtuálne triedy a komunikácia v MS Teams,·      

vytvorenie virtuálnej triedy, prihlasovanie a zoznámenie sa s prostredím,·      

prístup žiakov do virtuálnej triedy, vytvorenie prostredia pre prácu,·      

pridanie študijného materiálu alebo úlohy, vytváranie testov, klasifikácia žiakov,·      

základy Microsoft Forms,·      

virtuálna zborovňa a kabinet,·      

použitie cloudových služieb na publikovanie výučbových materiálov,·      

vytvorenie diskového priestoru – logická štruktúra v súlade s virtuálnou triedou,·      

prepojenie služieb virtuálnej triedy a cloudových služieb OneDrive,·      

zadania a úlohy v prostredí EduPage, domáce úlohy,·      

prípravy a tematické plány publikovanie študijných materiálov,·      , 
elektronická komunikácia so žiakmi a rodičmi, použitie nástenky a správ.·      

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania
psychológ a školský psychológ špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg        · ·¨

kariérový poradca logopéd a školský logopéd liečebný pedagóg sociálny pedagóg            · · ·

Teams

OneDrive
Forms

On-line vzdelávanie
a práca vo virtuálnych triedach

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Zvýšte svoje digitálne zručnosti prácou v prostredí
Microsoft 365. Využite cloudové služby OneDrive

a plánujte činnosti za pomoci programu Outlook.

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
13/2022 – IV

On-line nástroje

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Zameranie inovačného vzdelávania:
inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov,·      

zavádzanie digitálnych technológií Microsoft 365 do výučby,·      

on-line prostredie OneDrive, Word a Excel, porovnanie s PC verziami·      ,
zdieľanie dokumentov a priečinkov,·      

on-line prostredie Outlook SharePoint·       a ,
riešenie problémov prostredníctvom digitálnych technológií a platforiem·      

umožňujúcich on-line vzdelávanie,         

štúdium na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových·      

a on-line úložísk.         

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania
psychológ a školský psychológ špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg        · ·¨

kariérový poradca logopéd a školský logopéd liečebný pedagóg sociálny pedagóg            · · ·

Digitálne zdroje a nástroje
vo vyučovacom procese

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Staňte sa profesionálom pri práci v Microsoft Word. 
 Pripravujte študijné materiály pre svojich žiakov

podľa najmodernejších metód vzdelávania.

Metodika a tvorba textových študijných materiálov
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
12/2022 – IV

Počítačové zručnosti

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluácia:
·      zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov,

proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test,·      

meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda,·      

miera čitateľnosti – fog index.·      

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word
so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe:
·      práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov,

pokročilá práca s textovým editorom (odseky, štýly, objekty a pod.)·      ,
výstupy a zabezpečenie (tlač a publikovanie v rôznych formátoch, referencie,·      

         práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu).

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania

Word

Metodika a tvorba textových
študijných materiálov

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Vytvorte interaktívne výučbové materiály v aplikáciách
Microsoft PowerPoint a Microsoft Excel, ktoré žiakom
aj rodičom ukážu, ako môže vyzerať moderná škola.

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
12/2022 – IV

Počítačové zručnosti

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Inovačné vzdelávanie je zamerané predovšetkým na inovatívne
teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov:

tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint,·      

príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe,·      

vzorce, funkcie, grafy, formátovanie a výstupy v programe Microsoft Excel·      ,
vytváranie samohodnotiacich testov použiteľných v online výučbe,·      

používanie pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie·      

študijných materiálov.         

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania

Excel
PowerPoint

Pokročilá tvorba digitálnych
a interaktívnych školiacich materiálov

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Naučte sa správne používať počítače
a ich vybavenie tak, aby ste si mohli byť istí,

že poskytnuté informácie sa nebudú dať zneužiť.

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
15/2020 – IV

Počítačové zručnosti

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom komunikácie.
Správne pochopte výrazy typu FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM
a mnoho podobných a mechanizmy ich fungovania v praxi.

Zameranie inovačného vzdelávania:
základné informácie a pojmy, ochrana údajov·      ,
ochrana digitálnej techniky a dokumentov, fyzická ochrana a prístupové práva,·      

zámok a digitálny podpis dokumentu, bezpečná archivácia dokumentov,·      

antivírusová ochrana, typy škodlivých programov a ochrana pred nimi,·      

elektronická komunikácia, hrozby v e-mailovej komunikácii, ovládanie princípov·      

šifrovania komunikácie,         

počítačové siete a ich bezpečné používanie, zdieľanie dokumentov,·      

bezpečné využívanie webového priestoru, digitálny certifikát,·      

sociálne siete, virtuálne komunity a nástrahy – kyberšikana, hoaxy.·      

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨        učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy· ·

        učiteľ strednej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ · ·

Windows Defender

Informačná bezpečnosť
vo vyučovacom a výchovnom procese

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Naučte sa, ako zvládať najčastejšie
problémy vznikajúce pri komunikácii

pedagóg – žiak, pedagóg – rodič (zákonný zástupca).

Komunikácia v škole a školskom zariadení
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
16/2022 – IV

Sociálne nástroje

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Inovačné vzdelávanie je zamerané na inovatívne teoretické a praktické
informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií,
efektívneho riešenia problémov, humanizácie vzťahov a manažovania pracovného
času. Ide o oblasť zvládania najčastejších problémov a možnosti riešenia záťažových
a konfliktných situácií, ktoré budú vychádzať z konkrétnych prípadových štúdií, napr.:

schopnosť motivovať žiakov k učeniu a dobrým študijným výsledkom,·      

vytvorenie pozitívnej klímy v triede,·      

komunikácia s rodičom problémového dieťaťa,·      

šikanovanie v škole, ako odhaliť šikanovanie, kyberšikanovanie,·       
komunikácia učiteľa s arogantným rodičom,·      

odpisovanie žiaka na písomke, zvládnutie neposlušného žiaka v triede a mnohé iné.·      

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný
na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických a odborných
zamestnancov.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania
psychológ a školský psychológ špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg        · ·¨

kariérový poradca logopéd a školský logopéd liečebný pedagóg sociálny pedagóg            · · ·

Komunikácia v škole a školskom
zariadení

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Zorientujte sa v právnych pojmoch, právnej terminológii
a zvládnite tak vybrané kapitoly práva

týkajúce sa výkonu pedagogickej činnosti.

Právo v škole a školskom zariadení
Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
14/2022 – IV

Sociálne nástroje

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, 7 on-line blokov na jeden vzdelávací programpr .ístup k e-learningu a 
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.



Inovačné vzdelávanie je zamerané na prehĺbenie a rozšírenie profesijných kompetencií
v oblasti právnych predpisov v škole alebo školskom zariadení, ktoré budú vychádzať
z konkrétnych prípadových štúdií zameraných na riešenie rôznych typov právnych prípadov,
s ktorými sa môžu pedagogickí a odborní zamestnanci stretnúť pri výkone povolania, napr.:

aplikácia Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. (GDPR) pre pedagogického·      

ého zamestnanca,a odborn         

skončenie pracovného pomeru z dôvodu požitia alkoholických nápojov v pracovnom čase,·      

úraz žiaka v dôsledku nedodržania bezpečnostných predpisov pri chemickom pokuse,·      

fyzické napadnutie učiteľa žiakom,·      

používanie mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny na ZŠ a mnohé iné.·      

Inovačné vzdelávanie nie je zamerané na memorovanie konkrétnych právnych noriem
pre pedagogickú prax, ale na ich aplikáciu v praxi v škole alebo školskom zariadení.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo k riérovú pozíciu:a

¨          učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa· ·

základnej školy učiteľ strednej školy učiteľ základnej umeleckej školy učiteľ            · · ·

jazykovej školy majster odbornej výchovy vychovávateľ korepetítor školský                · · · ·

tréner pedagogický asistent zahraničný lektor školský špeciálny pedagóg školský                · · · ·

digitálny koordinátor lektor vzdelávania metodik profesijného rozvoja konzultant            · · ·

atestačného konania
psychológ a školský psychológ špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg        · ·¨

kariérový poradca logopéd a školský logopéd liečebný pedagóg sociálny pedagóg            · · ·

Právo v škole a školskom
zariadení

https://forms.office.com/r/mG33NKDatE


Naši  a referenciePARTNERI



BENEFITY inovačného vzdelávania

ONLINE
ŠTÚDIO

Banská
      Bystrica

Prístup ku kvalitnému e-learningovému portálu s interaktívnym 
 obsahom a inštruktážnymi videami.

On-line vzdelávanie bez potreby cestovania.

Práca v prostredí fiktívnej školy, ktorá umožňuje otestovať 
  funkcie, ktoré by v praxi mohli narušiť prebiehajúci vzdelávací proces.

  Máme vlastné virtuálne prostredie EduPage (ascAgenda).

Práca v prostredí Microsoft 365 (Teams) s použitím akademických 
 licencií, ktoré Vám pridelíme bezplatne.



Sme profesionáli a sme tu pre VÁS

Prístup do vzdelávacieho portálu
, v ktoromuniskola.online

Vás čakajú spracované interaktívne
študijné materiály pre jednotlivé
programy inovačného vzdelávania.
Možnosť bezplatného zapožičania
technického vybavenia a pridelenia
licencií Microsoft 365 (Teams)
pre pohodlnú on-line výučbu.

uniskola.online/login/index.php



Poskytovateľ vzdelávania:
UNI KREDIT, n.o.

Boženy Němcovej 8, 
974 0 Banská Bystrica1  

+421 907 830 026
ucitelia@uniskola.sk

Vyberte si svoj ŠTVORLÍSTOK!

Inovačné vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja
pedagogických a odborných zamestnancov

mailto:ucitelia@uniskola.sk
https://forms.office.com/r/mG33NKDatE

