Využite vzdelávanie
od EDUMY na
profesijný rozvoj
vašich učiteľov
Ponuka aktualizačného
vzdelávania pre
školský rok 2021/2022

Čo robí Eduma?
EDUMA je nezisková organizácia, ktorá:
●
●
●
●

●

vyvíja inovatívne nástroje podporujúce inklúziu
ponúka akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti
využívania príbehov v predmetovom vzdelávaní a medzipredmetových vzťahoch
ponúka webináre na získanie praktických informácií v práci a rozvoji vylúčených skupín
žiakov a ich rodičov
ponúka vzdelávací portál onlinezivakniznica.sk podporujúci inovatívne formy vzdelávania s
videami a metodikami
ponúka praktické zážitkové semináre pre učiteľov podporujúce inkluzívny prístup vo
výchove a vzdelávaní cez využívanie virtuálnej reality

Ponúkame príležitosť dozvedieť sa viac
o potrebách ľudí s prekážkami v spoločnosti
cez zážitky a emócie
Posilnite kompetencie učiteľov vašej školy,
vďaka ktorým budú môcť vytvárať podporné a inkluzívne prostredie
pre deti a mladých ľudí

Aké vzdelávanie vašej škole ponúkame
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov vašej školy podľa
zákona 138/2019 - vhodné pre plán profesijného rozvoja

VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV

UČEBNÁ POMÔCKA - PRE PRÁCU SO ŽIAKMI

Cez storytelling k inklúzii
Rozvoj kritického myslenia

Online živá knižnica
Príbehy reálnych ľudí so znevýhodnením

Program akreditovaný Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti
špecializovanej činnosti práce s mládežou.

+

Inovatívny vzdelávací portál, ktorý žiakom
formou video príbehu približuje život a potreby
reálnych ľudí s rôznymi typmi znevýhodnenia.

CEZ
STORYTELLING K
INKLÚZII

PONUKA 1:
WEBINÁRE

PONUKA 2:
BEZ AKREDITÁCIE

PONUKA 3:
S AKREDITÁCIOU

Poznámky

Rozsah celkovo

20 hod.
(10 webinárov x 2
hod.)

20 hod.

30 hod.

Všetky možnosti
zodpovedajú rozsahu
Aktualizačného
vzdelávania podľa zákona
20 hod. / 2 roky

Cena na osobu

100 EUR /
10 webinárov /
1 účastník

1500 EUR
skupina

1500 EUR/skupina
+39 EUR/1 účastník

Nie sme platcami DPH

Možnosť objednať
individuálne pre účastníkov
vzdelávania bez akreditácie
(ponuka 2)

V prípade, že vám nevyhovuje počet
účastníkov, prosím, kontaktujte nás
pre individuálnu cenovú ponuku

Počet účastníkov

Maximálne 45

Maximálne 25

Prístup do Online
živej knižnice

1 mesiac bezplatne
+ zľava 50% na
predplatné

1 mesiac bezplatne
+ zľava 70% na
predplatné

Ukončenie vzdelávania

Potvrdenie o účasti

Potvrdenie o účasti

bezplatne počas
celého školského roka
2020/2021

Osvedčenie o získanej
odbornej spôsobilosti s
celoštátnou platnosťou

Bežná cena - 300 EUR
pre školu/10
účastníkov/ročne

Čo prinesie vzdelávanie učiteľom
Pripraví ich na:
●
●
●
●
●

formovanie inkluzívnej klímy v triede a na škole
na kvalitnejšiu a efektívnu komunikáciu s rodičmi s žiakov
využívanie inovatívnych techník podporujúcich inkluzívny prístup k žiakom a inkluzívne
vzdelávanie v triede
využívanie reálnych príbehov vo vzdelávaní konkrétnych predmetov
vnímanie špeciﬁckých potrieb žiakov s rozmanitými potrebami vo výchove a vzdelávaní

Čo prinesie vzdelávanie vašej škole
Učitelia, ktorí prejdú týmto vzdelávaním, prispievajú k tomu, že:
●
●
●
●
●
●
●

vaša škola bude otvorená k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej
spoločnosti.
budete školou, ktorá vychováva vnímavých spolužiakov, inkluzívnych učiteľov a vychovávateľovi.
budete školou, ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí v našej spoločnosti.
si Vaša škola splní zákonnú povinnosť zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
stanete sa prostredím, ktoré formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú
zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov.
stanete sa školou, ktorá vzdeláva svojich žiakov cez najnovšie vzdelávacie techniky a pripravuje ich
na využitie vedomostí v reálnom živote
sa môže Vaša škola stať Vnímavou školou*
*Zapojenie školy do programu Vnímavá škola
odporúča aj Sprievodca školským rokom, str. 23

.Cez storytelling k inklúzii.
vzdelávanie, ktoré posilní vnímavosť a
kritické myslenie na vašej škole

Cez storytelling k inklúzii
●

●
●
●

●
●
●

Cez storytelling k inklúzii je vzdelávanie vhodné pre školy a pokrýva nasledujúce oblasti:
○ Stereotypy, predsudky a kritické myslenie
○ Ako pracovať so storytellingom
○ Mapovanie progresu mládeže v postojovom vzdelávaní
Naučíte sa, ako viesť žiakov k vnímavosti k iným ľuďom a vytvárať inkluzívne prostredie v prostredí školy
Naučíte sa viac o storytellingu a možnosti formovania postojov a názorov mladých ľudí vo vzdelávaní
Využitie storytellingu vo vzdelávaní má viacero podôb. Jednou z nich je využitie video príbehov. Na
konkrétnych príbehoch z Onlinezivakniznica.sk vám pomôžeme pochopiť, ako vznikajú naše strachy a
predsudky a ako fungujú naše emócie.
Viac informácii nájdete tu: http://eduma.sk/cez-storytelling-k-inkluzii/
Vzdelávanie je možné uskutočniť online - prostredníctvom webinárov alebo prezenčnou formou
Účastníci majú možnosť ukončiť vzdelávanie dvoma spôsobmi - s akreditáciou alebo bez nej.

PONUKA 1: Séria webinárov
●
●
●

●

●

Celkovo 20 hod. vzdelávania
○ 10 webinárov po 2 hod.
Interaktívny webinár pre uzavretú
skupinu
Počet účastníkov: max. 45
účastníkov, aby mal každý
účastník priestor zapojiť sa
Kedy: počas školského roka, v
dohodnutom čase predpokladáme medzi 14:00 až
16:00
Absolvent získa na konci
vzdelávania Potvrdenie o účasti,
ide o vzdelávanie bez akreditácie

Témy webinárov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inklúzia môže byť IN
Rozprávky a príbehy na formovanie klímy v triede
Známka nie je všetko alebo hodnotenie INAK
Ako na posilnenie vzťahov k predmetom cez obrazy a
príbehy
Ako na posilnenie vzťahov a dôvery s rodičmi
Ako posilniť sociálnu inteligenciu medzi žiakmi
Storytelling ako nástroj podpory inkluzívnej výchovy
Ako podporiť inklúziu zraniteľných skupín žiakov
Ako formovať a posilňovať vzťahy s rodičmi detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia
Ako prispieť k premene tradičnej školy na Vnímavú školu

PONUKA 2: Prezenčné vzdelávanie bez akreditácie
●

Celkovo 20 hod. vzdelávania.

Skladá sa z dvoch častí:
●
2 x formou
3 hod. webinára
3
3

=

●

●

Prezenčná časť je úvodnou časťou
vzdelávania Cez storytelling k inklúzii
Vzdelávanie zamerané na prácu s
Online živou knižnicou = 2 x 3 hod.
webináre
Absolvent získa na konci vzdelávania
Potvrdenie o účasti, ide o
vzdelávanie bez akreditácie

PONUKA 3: Vzdelávanie s akreditáciou
●
Celkovo 30 hod. vzdelávania
Čo Vás čaká:
●
Zážitkové vzdelávacie hodiny
s našimi školiteľmi
●
Online vzdelávanie v sprievode
vášho mentora
●
Na konci každého vzdelávania každý
účastník obhajuje svoju záverečnú
prácu na tému, ktorú si vyberie
●
Úspešným absolventom vzdelávania
vystavíme Osvedčenie o získanej
odbornej spôsobilosti s celoštátnou
platnosťou

Čo navyše získava absolvent
dištančného vzdelávania?
Vzdelávanie s akreditáciou zahŕňa aj dištančnú formu štúdia, kedy Vaši učitelia premietnu získané
poznatky do vlastnej praxe.
●

Dištančná forma je realizovaná pod vedením mentora

●

Učitelia si prípravou vlastného projektu overia získané vedomosti a zručnosti

●
●
●
●

Dostanú priestor konzultovať nejasnosti
Vďaka praxi sa efekt vzdelávania okamžite prejaví
Z praxe beneﬁtujú aj žiaci a študenti, ktorí sú do projektu zapojení
Úspešným absolventom vzdelávania vystavíme Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s
celoštátnou platnosťou

●

Prehľad rozsahu vzdelávania
PONUKA 3:
Doplnenie vzdelávania o prax s
mentoringom a získanie
Osvedčenia
PONUKA 2: Prezenčné
vzdelávanie Cez storytelling k
inklúzii
PONUKA 1: Webináre

Čo hovoria o našom vzdelávaní absolventi?
„Dnešný deň bol pre mňa nesmierne prínosný ako v pracovnej
oblasti, tak aj v súkromnej. Je to nový poznatok, výzva, ktorá
ma posúva a obohacuje a ja to chcem posúvať ďalej mojim
deťom aj mojim žiakom. :-)” (účastník vzdelávania, ZŠ Dvorníky)

„Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka
ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie
je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením.
Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní.” (Ľubica Matušáková,
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže)
Foto: Účastníci z Kežmarku

Online živá knižnica,
ku ktorej účastníci dostanú zľavu na prístup
ako súčasť vzdelávania

Online živá knižnica
●

Súčasťou našej ponuky aktualizačného vzdelávania je aj Online živá knižnica inovatívny vzdelávací portál, ktorý je efektívnou pomôckou pre využitie storytellingu vo
vzdelávaní.

●

Prináša príbehy ľudí, vďaka ktorým sa dozvieme o ich potrebách a prekážkach,
môžeme pre nich hľadať riešenia a spoločne priniesť zmenu v spoločnosti.

●

Účastníci kompletného vzdelávania Cez storytelling k inklúzii dostanú bezplatný
prístup do Online živej knižnice do konca školského roka 2021/2022.
*Odporúčaná ako vhodný nástroj pre inkluzívne
vzdelávanie v Sprievodcovi školským rokom, str. 23

Online živá knižnica obsahuje
●
●
●

●
●

Prístup k portálu: www.onlinezivakniznica.sk
Video príbehy reálnych ľudí a metodiky s
návodmi na používanie
Témy:
○
Život s hendikepom
○
Chudoba
○
Etnicita a iné národnosti
○
Adopcie
○
Dobrovoľníci
○
Vzdelávanie
○
Život s chorobou
○
Šikana (dostupné do konca roka 2020)
Workshopy - ako pracovať s OŽK na hodinách
Webináre - ročný prístup pre školy obsahuje
bezplatný prístup k webinárom

Online živá knižnica obsahuje
V Online živej knižnici sa nachádza:
●

119 videí
○
○
○

●
●

●

v rôznych jazykoch (EN, CS, ES, AR)
vybrané videá s titulkami, či dabingom
vybrané videá s posunkami

1 video trvá približne 10-15 min.
4 workshopy - ako pracovať s OŽK na
hodinách + ďalšie workshopy týkajúce sa
Vnímavej komunity
1 webinár - sekcia webinárov je v našej
ponuke nová a ďalšie webináre budú
pribúdať

Chcete nazrieť dnu? Kliknite :-)

Jozef

Veronika

Metodika

Workshopy

Koľko Vás to bude stáť?
●

Vzdelávanie - Cez storytelling k inklúzii
○ PONUKA 1: Webináre = 100 EUR/10 webinárov/1 účastník + 1 mesiac zdarma a
následná 50% zľava na prístup do Online živá knižnica počas školského roka 2021/2022
○ PONUKA 2: Prezenčné vzdelávanie = 1500 EUR/1 skupina s max. 25 účastníkmi +
1 mesiac zdarma a následná 70% zľava na prístup do Online živá knižnica počas šk.
roka 2021/2022
○ PONUKA 3: Vzdelávanie s akreditáciou = 1500 EUR/1 skupina s max. 25 účastníkmi +
možnosť individuálneho doplatku = 39 EUR / 1 účastník + bezplatný prístup do Online
živá knižnica počas školského roka 2021/2022
○ Pozn. bežná cena Online živej knižnice = 300 EUR/1 škola = 10 účastníkov/ročne

TIP!

Prípadné náklady na cestovné a ubytovanie nie sú zahrnuté v
cene. Ak sa dohodnete s ďalšou školou vo Vašom okolí na
vzdelávaní od EDUMY, pripravíme Vám ponuku na mieru.

Čomu ešte sa v EDUME venujeme?
●
●
●
●

Virtuálna realita - zažite, aké je to byť v koži
znevýhodneného
Bezplatné e-booky so skutočnými príbehmi
Webináre na rôzne témy
Kliknite na video o EDUME
Kontaktná živá knižnica

Ďalšie
aktivity:
● Rozvoj
Vnímavej komunity
● Dobrovoľní poradcovia - pre
adoptované rómske deti v
nerómskych rodinách

Garant vzdelávania
Janette Motlová
Lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja
organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi
Zakladateľka EDUMY a 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia
(vzdelávací modul Cez storytelling k inklúzii je jej súčasťou), ako aj
iniciátorka vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk. Jej
srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký
dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a
predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba.
Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku
angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola
nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka
roka. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka VÚDPaP-u.

Naše lektorky
Janka Harušťáková, Lektorka zážitkového vzdelávania a metodička
V Edume vedie workshopy s Online živou knižnicou na školách, pripravuje metodiky k
videám a vzdeláva aj v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Janka má tiež
na starosti program Vnímavá škola. Janka je aj dlhoročná skautka a cestovateľka. V
minulosti pracovala tri roky ako projektová koordinátorka a lektorka vzdelávacích aktivít v
Charite Českej republiky – sekcia Globálne vzdelávanie.

Katka Božík, Lektorka, metodička a koordinátorka projektov
V minulosti pracovala na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Medzinárodnej
organizácii pre migráciu, kde sa venovala identiﬁkácii a reintegrácii obetí obchodu s
ľudmi, obsluhe helplinky aj prevencii tohto javu. Lektorovala tréningy, ktorých cieľom bolo
zvyšovanie povedomia a získanie zručností a vedomostí o tomto jave.

Situácia ohľadom COVID-19
●

●
●

V prípade, že sa zhorší pandemická situácia, vieme vzdelávanie učiteľov zabezpečiť aj online
formou, prostredníctvom viacerých webinárov cez zoom.us. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR umožňuje získať Osvedčenie aj pri dištančnej forme vzdelávania.
○ Vzdelávanie by sme rozdelili na viacero blokov, keďže udržať pozornosť v online
prostredí je náročnejšie ako keď sú účastníci prítomní osobne.
○ Jeden webinár by mal pritom trvať max. 3 hod.
Máme skúsenosť s online vzdelávaním - od vypuknutia pandémie sme už realizovali
množstvo webinárov pre učiteľov (https://www.onlinezivakniznica.sk/webinare)
Portál Online živá knižnica je dostupný online nepretržite, čiže nepredstavuje prekážku, ktorá
by bránila, aby sme vzdelávanie mohli realizovať.

Ďakujeme Vám za
pozornosť a tešíme sa na
možnú spoluprácu
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte
kontaktovať e-mailom na info@eduma.sk
alebo telefonicky na 0910 870 180.

