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Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 
Adaptačné vzdelávanie je v živote začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca nesmierne 
dôležité. Prostredníctvom adaptačného vzdelávania získava nové skúsenosti a zručnosti potrebné pre 
pedagogickú a odbornú činnosť a učí sa profesijne rásť. Zároveň je to prvým druhom kontinuálneho 
vzdelávania, s ktorým sa vo svojom profesijnom rozvoji stretáva. Práve správne uchopené adaptačné 
vzdelávanie má potenciál začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov obohatiť a motivovať 
k pedagogickej a odbornej činnosti, a tým eliminovať predčasné odchody mladých ľudí zo školstva. Takto 
zostavené vzdelávanie môže pomôcť uvádzajúcemu pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi čo 
najlepšie uchopiť adaptačné vzdelávanie a byť mu nápomocné v jeho realizácii. Predkladaným 
vzdelávacím programom uvádzajúci pedagogický a odborný zamestnanec získa potrebné informácie, 
vedomosti a zručnosti k efektívnemu vedeniu adaptačného vzdelávania a k uvádzaniu začínajúcich 
pedagogických a odborných zamestnancov inovatívnymi spôsobmi, ako je mentoring, kolegiálne učenie sa 
a akčný výskum.  
Vzdelávací program vzniká na základe výsledkov realizovaného výskumu: PANČÍKOVÁ, V. 2016. Analýza 
adaptačného vzdelávania ako súčasti kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Banská Bystrica : Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta. 2016, s. 128. Dizertačná práca.  
Výsledky skúmania poukazujú na to, že začínajúci učitelia sa počas adaptačného vzdelávania 
nevzdelávajú modernými a efektívnymi formami vzdelávania, uvádzajúci učitelia navyše tieto metódy 
vzdelávania zväčša nepoznajú. Uvádzajúci učitelia nie sú na zastúpenie tejto roly dostatočne pripravovaní 
a používané metódy v adaptačnom vzdelávaní nie sú vyvážené. Najčastejšou prípravou na výkon pozície 
uvádzajúceho učiteľa je štúdium legislatívy, uvádzajúci učitelia sa často opierajú len o vlastné skúsenosti.   
Na základe týchto výsledkov sme zostavili nasledujúci vzdelávací program pre uvádzajúcich učiteľov.  

 
Druh kontinuálneho vzdelávania: 
Inovačné vzdelávanie 

 
Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinovaná 110 hodín (82 dištančne, 28 prezenčne) 
 

Hlavný cieľ: 
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť a inovovať schopnosti a zručnosti uvádzajúcich 
pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby vedeli efektívne viesť adaptačné vzdelávanie 
začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov formou mentoringu, prostredníctvom kolegiálneho 
učenia sa a akčného výskumu.  

 
Špecifické ciele: 
Získať kompetencie potrebné na vedenie a realizáciu adaptačného vzdelávania začínajúcich 
pedagogických a odborných zamestnancov v nasledujúcich bodoch: 

 vedieť uplatniť legislatívu upravujúcu adaptačné vzdelávanie vo vzdelávaní začínajúceho 
pedagogického a odborného zamestnanca, 

 poznať povinnosti vedenia školy a dodržiavať povinnosti uvádzajúceho 
pedagogického/odborného zamestnanca v rámci realizácie adaptačného vzdelávania, 

 vedieť efektívne využívať skúsenosti a skúsenostné učenie sa v procese adaptácie, 

 osvojiť si techniky time managementu a zvládania záťaže,  

 vedieť realizovať sebareflexiu svojej práce v role vzdelávateľa dospelých, 
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 poznať a akceptovať v adaptačnom vzdelávaní špecifiká vzdelávania a učenia sa dospelých,  

 vedieť efektívne manažovať proces adaptačného vzdelávania, 

 aktualizovať vedomosti v oblasti tradične využívaných metód a foriem v adaptačnom 
vzdelávaní,  

 naučiť sa efektívne podávať spätnú väzbu a hodnotiť začínajúceho pedagogického 
a odborného zamestnanca,  

 poznať a vedieť aplikovať efektívne metódy a formy vzdelávania v adaptačnom vzdelávaní, 

 naučiť sa využívať metódy a formy vzdelávania vhodné pre adaptačné vzdelávanie 
vyvážene,  

 vedieť uplatňovať zásady kolegiálneho učenia sa a akčného výskumu v adaptačnom 
vzdelávaní, 

 osvojiť si vedomosti ohľadne využívania mentoringu v školskom prostredí,  

 naučiť sa zastávať rolu mentora, 

 uplatňovať zásady a metódy mentoringu v adaptačnom vzdelávaní, 

 vedieť efektívne využívať mentoring v procese adaptačného vzdelávania. 
 
 

Obsah vzdelávacieho programu: 
 
Modul 1: Legislatívne východiská adaptačného vzdelávania 

Téma forma  rozsah 

Legislatívna úprava a vymedzenie adaptačného vzdelávania 
prezenčná 
dištančná 

0 h 
5 h 

Legislatíva upravujúca adaptačné vzdelávanie, povinnosti vedenia 
školy a povinnosti uvádzajúceho pedagogického/odborného 
zamestnanca v adaptačnom vzdelávaní, kariérny poriadok, obsah 
a rozsah na základe legislatívy, podmienky práce začínajúceho 
učiteľa, spôsob ukončenia a personálne zabezpečenie.  

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

0 h 
5 h 
5 h 

 
Modul 2: Rola uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca  

Téma forma  rozsah 

Osobnostné predpoklady uvádzajúceho pedagogického/ 
odborného zamestnanca 

prezenčná 
dištančná 

2 h 
3 h 

Osobné – vlastné skúsenosti a ich využitie v adaptačnom 
vzdelávaní, požadovaná odborná stránka, flexibilita, time 
management, zvládanie záťaže, organizácia práce a adaptačného 
vzdelávania, charakter práce so začínajúcim 
pedagogickým/odborným zamestnancom, zodpovednosť – 
nezodpovednosť uvádzajúceho pedagogického/odborného 
zamestnanca.  

  

Sebareflexia uvádzajúceho pedagogického/odborného 
zamestnanca 

prezenčná 
dištančná 

0 h 
5 h 

Sebareflexia ako pomoc, metódy a formy sebareflexie, spätná väzba 
na svoju činnosť od začínajúceho pedagogického/odborného 
zamestnanca, sebareflexia ako základ pre svoj profesijný rozvoj.  

  

Spolu prezenčná 2 h 
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dištančná 
spolu 

8 h 
10 h 

 
Modul 3: Špecifiká vzdelávania dospelých 

Téma Forma  Rozsah 

Začínajúci pedagogickí/odborní zamestnanci ako špecifická 
cieľová skupina vo vzdelávaní dospelých 

prezenčná 
dištančná 

0 h 
5 h 

Charakter vzdelávania a učenia sa dospelých, rozdiely vo vzdelávaní 
detí a dospelých, využívanie efektívnych metód vo vzdelávaní 
dospelých, motivácia dospelých k vzdelávaniu, motivácia dospelých 
vo vzdelávaní, úloha skúsenosti vo vzdelávaní dospelých, efekty 
vzdelávania dospelých, zodpovednosť vzdelávaných za výsledky, 
charakteristika začínajúceho učiteľa, učitelia ako špecifická cieľová 
skupina vo vzdelávaní dospelých.  

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

0 h 
5 h 
5 h 

 
Modul 4: Obsah a priebeh adaptačného vzdelávania 

Téma Forma  Rozsah 

Význam a obsah adaptačného vzdelávania v profesijnom rozvoji  
prezenčná 
dištančná 

0 h 
5 h 

Individuálny prístup k začínajúcemu pedagogickému/odbornému 
zamestnancovi, systémový prístup k vzdelávaniu, analýza 
vzdelávacích potrieb, stanovenie cieľov vzdelávania, pracovná 
a sociálna adaptácia začínajúceho pedagogického/odborného 
zamestnanca, riešenie individuálnych potrieb a problematických 
situácií, obsah vzdelávania nad rámec legislatívnej úpravy. 

  

Priebeh adaptačného vzdelávania  
prezenčná 
dištančná 

4 h 
6 h 

Tradične využívané metódy vzdelávania v adaptačnom procese, 
najmä hospitácie, pozorovanie, samostatná príprava (aj písomná) 
začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca, možnosti 
spolupráce s inými kolegami, dokumentácia adaptačného 
vzdelávania, spôsoby ukončenia adaptačného vzdelávania, 
komunikácia v adaptačnom vzdelávaní, kreatívne riešenia 
problematických situácií, používanie informačno-komunikačných 
technológií a modernej didaktickej techniky v adaptačnom 
vzdelávaní.  

  

Spätná väzba v adaptačnom vzdelávaní 
prezenčná 
dištančná 

2 h 
3 h 

Ústne formálne a neformálne hodnotenie začínajúceho 
pedagogického/odborného zamestnanca, pravidlá hodnotenia, 
efektívne podávanie spätnej väzby, pravidlá podávania spätnej 
väzby, zvládnutie techniky pozorovania.  

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

  6 h 
14 h 
20 h 
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Modul 5: Využívanie efektívnych metód a foriem v adaptačnom vzdelávaní 

Téma Forma  Rozsah 

Vyvážené využívanie metód v adaptačnom vzdelávaní 
prezenčná 
dištančná 

3 h 
7 h 

Metódy vzdelávania vyhovujúce začínajúcim 
pedagogickým/odborným zamestnancom, metódy vyhovujúce 
uvádzajúcim pedagogickým/odborným zamestnancom, ich realizácia 
a využívanie v adaptačnom procese.   

  

Akčný výskum a jeho využitie počas adaptačného vzdelávania 
prezenčná 
dištančná 

3 h 
7 h 

Charakter akčného výskumu na vyučovacích hodinách, akčný 
výskum ako metóda ďalšieho profesijného rozvoja, výhody 
a nevýhody realizácie akčného výskumu, spôsob realizácie akčného 
výskumu, fázy akčného výskumu, vyhodnotenie výsledkov akčného 
výskumu, spôsoby zdieľania výsledkov akčného výskumu. 

  

Kolegiálne učenie sa v adaptačnom vzdelávaní 
prezenčná 
dištančná 

3 h 
7 h 

Charakteristika kolegiálneho učenia na pôde školy, zahraničné 
skúsenosti s metódou kolegiálneho učenia sa, výhody a nevýhody 
kolegiálneho učenia sa, prepojenie akčného výskumu a kolegiálneho 
učenia sa. 

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

  9 h 
21 h 
30 h 

 
Modul 6: Realizácia adaptačného vzdelávania formou mentoringu 

Téma Forma  Rozsah 

Teória mentoringu 
prezenčná 
dištančná 

2 h 
8 h 

Zahraničné skúsenosti s mentoringom v školskom prostredí, 
mentoring ako nástroj profesijného rozvoja, základné pojmy, výhody 
a úskalia mentoringu, formy mentoringu, úloha vedenia školy pri 
podpore mentoringu, špecifiká mentoringu v školskom prostredí. 

  

Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor 
prezenčná 
dištančná 

3 h 
7 h 

Charakteristika uvádzajúceho učiteľa ako mentora, charakter práce 
mentora, špecifiká mentora ako vzdelávateľa, osobnostné 
predpoklady na prácu mentora, základné princípy mentoringu, 
zodpovednosť mentora, charakter mentorského vzťahu, rozvoj 
kompetencií mentora. 

  

Priebeh mentoringu 
prezenčná 
dištančná 

  6 h 
14 h 

Realizácia mentoringu v školskom prostredí, prípravná fáza, obsah 
mentoringu, zahájenie mentoringu, určenie cieľa mentoringu, 
realizácia opatrení, etika mentoringu, podoby vzťahov mentor – 
mentorovaný, vyhodnocovanie mentoringu, spätná väzba, vzťah 
mentoringu a koučingu, rozdiely medzi koučingom a mentoringom 
a ich možné prepojenia.  

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 

11 h 
29 h 
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spolu 40 h 

 

Profil absolventa: 
Absolvent na základe úspešného absolvovania vzdelávania má prehľad o aktuálnej legislatíve v oblasti 
adaptačného vzdelávania a kariérneho systému pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Pozná 
a ovláda techniky odbúravania stresu, zvládania pracovnej záťaže, time managementu, efektívne vie 
realizovať sebareflexiu vlastnej práce. Pozná a do procesu adaptačného vzdelávania implementuje 
vedomosti o vzdelávaní dospelých. Pozná a efektívne využíva metódy vhodné pre adaptačné vzdelávanie 
ako je akčný výskum a kolegiálne učenie sa a dokáže adaptačné vzdelávanie viesť formou mentoringu. Je 
schopný efektívne hodnotiť a podávať spätnú väzbu.   

 
Rozsah vzdelávacieho programu: 
110  hodín kombinovanou formou, z toho 28 hodín prezenčne a 82 hodín dištančne, v trvaní najviac 12 
mesiacov. 
 

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo 
odborných zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia: 
 

Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov: 

 učiteľ, 
o  učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 
o  učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 
o  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
o  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie 
odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), 

o  učiteľ základnej umeleckej školy, 
o  učiteľ jazykovej školy, 

 majster odbornej výchovy, 

 vychovávateľ. 
 

Kategórie odborných zamestnancov: 

 psychológ, školský psychológ, 

 školský logopéd, 

 špeciálny pedagóg,  

 liečebný pedagóg, 

 sociálny pedagóg.  
 

Kariérové stupne:  

 pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 

 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, 

 odborný zamestnanec s prvou atestáciou, 

 odborný zamestnanec s druhou atestáciou. 

 
Kariérová pozícia: ----------- 

 
Vyučovací predmet alebo vzdelávacia oblasť: ----------- 
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Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec   
v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou  
MŠ SR č. 437/2009 Z. z.  
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca 
alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej 
činnosti (zák. č. 317/2009 Z. z.)  
 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
 
Celkové ukončenie záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou z obsahu 
vzdelávacieho programu: 

 odovzdanie ucelenej tematickej práce v rozsahu 10 - 15 A4 minimálne 3 týždne pred ukončením 
vzdelávania, vypracovanie prezentácie najlepšie vo forme PowerPoint, jej prezentovanie pred 
skúšobnou komisiou (15 - 20 min.),  

 pohovor k problematike (15 - 20 min.). 
 

Garant a personálne zabezpečenie: 
Garant:  doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. 
Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.  

 Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

 
Personálne zabezpečenie: 

PaedDr. Marian Majzlík, PhD.  
Mgr. Viktória Pančíková, PhD. 
Mgr. Martina Majzlíková 

 

Finančné zabezpečenie: 
Finančné zabezpečenie z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania a/alebo z prostriedkov 
zamestnávateľa v plnej výške ceny vzdelávania.  

 
Materiálne zabezpečenie: 
Učebné pomôcky: prezentačno-výkladové videá a učebné texty (v pdf. verzii), pracovné listy, prezentácie 
v PowerPoint-e, zoznam odporúčanej odbornej literatúry v cene vzdelávania, poskytované formou e-
learningu alebo osobne účastníkom vzdelávania.   
 

Technické a informačné zabezpečenie: 
U účastníkov vzdelávania potreba pripojenia na internet, možnosť prehrávať videá a sťahovať súbory 
(počítač, notebook, tablet, smartfón). 

 
Návrh počtu kreditov: 
25 
Z toho 22 kreditov za rozsah a obsahovú náročnosť a 3 kredity za ukončenie formou záverečnej 
prezentácie a pohovorom pred trojčlennou komisiou. 


