–
Príloha č. 1
Podrobný opis predmetu zákazky

Špecifikácia zákazky:
Zabezpečenie školení pre učiteľské kolektívy – gymnaziálne štúdium – pre rozvoj profesijných
kompetencií v oblasti funkčnej gramotnosti.
Funkčnú gramotnosť chápeme ako schopnosť uplatňovať čitateľskú, finančnú, prírodovednú,
informačnú a matematickú gramotnosť v rozličných životných situáciách.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť:
-

-

školenia pre učiteľské kolektívy (max. počet osôb 40), ktorých obsahová náplň bude zameraná na
zvýšenie profesijných kompetencií v oblasti funkčnej gramotnosti v rozsahu čitateľskej, finančnej,
prírodovednej, informačnej a matematickej gramotnosti,
obsahová náplň školení musí byť orientovaná na nadobudnutie alebo rozšírenie profesijných
kompetencií učiteľa
- samostatne implementovať problematiku funkčnej gramotnosti do vzdelávacieho obsahu
v rámci ním vyučovaných predmetov,
- samostatne tvoriť metodické a následne pracovné listy v danej oblasti,
- hodnotenia zvyšovania funkčnej gramotnosti žiakov štvorročného gymnaziálneho štúdia.

Druh vzdelávania:
Neakreditované vzdelávanie:
Predmetom je vzdelávanie vedúce k rozšíreniu profesijných kompetencií a zručností učiteľských
kolektívov vedúce k ich osobnostnému rastu. Výstupom vzdelávania bude certifikát o absolvovaní
vzdelávania. Vzdelávanie bude realizované prezenčnou formou.
Počet účastníkov (učiteľov) na školení:
Celkový počet: 40 osôb
Max. počet v skupine: 20 osôb

Rozsah vzdelávacieho programu:
Celkový počet hodín: 50 ročne počas troch rokov, t.j. 150 hodín.
Trvanie vzdelávacieho programu:

–
Školský rok 2019/2020
Počet hodín: 50 hodín rozložených v termínoch



od 2. decembra 2019 – 20. decembra 2019.
od 1. februára 2020 – 30 apríla 2020 (mimo jarných prázdnin)

Školský rok 2020/2021
Počet hodín: 50 hodín rozložených v termínoch



od 1. júla 2020 – 15. júla 2020 a od 26. Augusta 2020 - 31. augusta 2020.
od 1. februára 2021 do 31. marca 2021 (mimo jarných prázdnin).

Školský rok 2021/2022
Počet hodín: 50 hodín rozložených v termínoch



od 1. júla 2021 – 15. júla 2021 a od 26. augusta 2020 - 31. augusta 2021.
od 1. februára 2022 do 31. marca 2022 (mimo jarných prázdnin).

Cieľová skupina:
Kategória: učiteľ
Pod kategória:
-

učiteľ v rámci gymnaziálneho štúdia so štvorročným vzdelávacím programom
učiteľ v rámci gymnaziálneho štúdia s osemročným vzdelávacím programom

Spôsob ukončenia:
Výstupom vzdelávania bude certifikát o absolvovaní vzdelávania.

