
            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
APROMOD, s. r. o., M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave 
 

IČO: 46323538      IČ DPH: SK2023340110 Číslo účtu: SK2983300000002100180909 

      

Ponuka vzdelávacích kurzov 
 
Názov: Čitateľská gramotnosť vo vzdelávaní na strednej škole 
Obsah: Hlavným cieľom vzdelávania je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie z problematiky čitateľskej 
gramotnosti a jej implementácie do vzdelávacieho procesu na strednej škole.  
Práca s informačnými východiskovými textami 
Interpretácia odborného textu 
Práca s umeleckými východiskovými textami 
Interpretácia literárneho textu 
Čitateľské stratégie 
Komunikačno-zážitkový model vyučovania a jeho prepojenie na čitateľskú a prírodovednú gramotnosť 
Čitateľská gramotnosť ako kultúra školy 
Akčný plán rozvíjania čitateľskej gramotnosti na škole 
Štúdie gramotnosti PISA a PIRLS 
Tvorba úloh so zameraním na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 
Rozsah: 32 hodín prezenčne 
Cena (bez ubytovania): 240 €/účastník  
   
Názov: Manažment projektov vo vzdelávaní na strednej škole 
Obsah: Úvod do projektového a problémového vyučovania. Kritériá pre výber tém projektov. Základné pravidlá 
a postup pri tvorbe úloh. Odporúčania pre výber a tvorbu úloh. Tvorba úloh so zameraním na využitie kooperácie pri 
ich riešení. Vytvorenie projektu a jeho praktické overenie v praxi. 
Rozsah: 16 hodín prezenčne + 16 hodín dištančne 
Cena (bez ubytovania): 180 €/účastník 
 
Názov: Rozvíjanie prírodovednej  gramotnosti 
Obsah: Úvod do projektového, problémového a bádateľského vyučovania. Špecifiká jednotlivých typov vyučovaní a 
oblastí prírodných vied s ohľadom na ich využitie pri tvorbe komplexných úloh a cvičení. Typológia aktivít a riešiteľské 
stratégie použiteľné pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. Praktické príklady úloh a aktivít so zameraním na 
rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a ich analýza.  
Rozsah: 16 hodín prezenčne + 10 hodín dištančne 
Cena (bez ubytovania): 162 €/účastník 
 
Názov: Tvorba úloh zameraných na rozvíjanie prírodovednej  gramotnosti 
Obsah: Teoretické aspekty projektového a problémového vyučovania. Praktické príklady úloh a aktivít so zameraním na 
rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Riešenie a analýza predložených úloh. Základné pravidlá a postup pri tvorbe 
úloh. Vytvorenie sady úloh a jej praktické overenie. Odporúčania pre tvorbu úloh.  
Rozsah: 32 hodín prezenčne 
Cena (bez ubytovania): 240 €/účastník 
  
Názov: Tvorba úloh zameraných na rozvíjanie matematickej gramotnosti 
Obsah: Teoretické aspekty projektového a problémového vyučovania. Praktické príklady úloh a aktivít so zameraním na 
rozvíjanie matematickej gramotnosti. Riešenie a analýza predložených úloh. Základné pravidlá a postup pri tvorbe úloh. 
Vytvorenie sady úloh a jej praktické overenie. Odporúčania pre tvorbu úloh. Úskalia presného riešenia matematických 
úloh z bežného života. 
Rozsah: 16 hodín prezenčne + 16 hodín dištančne 
Cena (bez ubytovania): 180 €/účastník 
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Názov: Rozvíjanie finančnej gramotnosti 
Obsah: Praktické príklady úloh a aktivít so zameraním na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov (tvorba rozpočtov, 
individuálne sledovanie finančných tokov, úročenie vkladov a pôžičiek, hypotéky a iné nástroje finančného trhu). 
Riešenie a analýza predložených úloh. Základné pravidlá a postup pri tvorbe úloh. Vytvorenie sady úloh a jej praktické 
overenie. Odporúčania pre tvorbu úloh. 
Rozsah: 16 hodín prezenčne + 10 hodín dištančne 
Cena (bez ubytovania): 162 €/účastník 
 
Názov: Autorský zákon v praxi 
Obsah: Problematika autorských práv najmä pri kopírovaní textov, ukážok a obrázkov v praxi učiteľa. Výklad 
jednotlivých ustanovení Autorského zákona s praktickými ukážkami a diskusiou. 
Rozsah: 6 hodín prezenčne 
Cena: 60 €/účastník 
  
Názov: Úprava dokumentov 
Obsah: Školenie zamerané na oboznámenie frekventantov so základnými typografickými pravidlami úpravy 
dokumentov, obsahom normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností a STN ISO 690 Dokumentácia. 
Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.  
Rozsah: 8 hodín prezenčne 
Cena: 84 €/účastník 
 

 


