
 

https://inklucentrum.sk/ vzdelavanie@inklucentrum.sk  
 

                

Ponuka akreditovaných kurzov 

PRE: PEDAGÓGOV 

Nákup kurzov: inklucentrum.sk/kurzy 

ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA 
Dlhodobé vzdelávanie 
Naučte sa využívať techniky artefiletiky 
založené na expresívnom výtvarnom prejave 
a reflektívnom dialógu s celou triedou žiakov. 

Kurz vhodný aj pre:  

 

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA 
Dlhodobé vzdelávanie 
Zvýšte efektivitu a podporu komunikácie 
žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, 
prežívaniu väčšej radosti a slobody. 

 

FACILITATÍVNE A REFLEKTÍVNE UČENIE 
Dlhodobé vzdelávanie 
Zážitkové vzdelávanie v ktorom získate 
kompetencie facilitácie a reflexie v práci so 
skupinami žiakov. 

 

KRITICKÉ MYSLENIE NA 1. STUPNI ZŠ 
Pozerať na jednu vec z viacerých uhlov a 
diskutovať o nej tak, aby sme sa navzájom 
neurážali a nezosmiešňovali? To môžeme učiť 
žiakov už na 1. stupni základnej školy. 

  

REFLEXIA A SPÄTNÁ VÄZBA NA 1. STUPNI ZŠ 
V bežnom živote, v rodinách, na poradách i v 
triede sa často bojíme chýb. Prečo? Naučme 
sa chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich 
ako príležitosť k rastu. 

 

KDE NÁJSŤ AKTÍVNYCH ŽIAKOV 
Raz zažiť je lepšie než 100 krát počuť. Poďme 
si preto zažiť niekoľko vzdelávacích aktivít, 
aby sme lepšie pochopili, kde sa berie a kde 
stráca aktivita našich žiakov. 

 

SKUPINOVÁ PRÁCA S REFLEXIOU 
Na workshope si vyskúšate reálnu 45 
minútovú hodinu skupinovej práce 
a následnú reflexiu. 

 

RANNÉ KRUHY VO VYUČOVANÍ 
Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do 
vyučovania? Začínajte každé ráno 
10-15 minútovým ranným kruhom. Ukážeme 
vám ako na to. 

 

Myslite na seba... 
Rozvíjajte sa v témach, 
ktoré Vás bavia. 

https://inklucentrum.sk/
mailto:vzdelavanie@inklucentrum.sk
https://www.facebook.com/Inklucentrum/
https://www.instagram.com/inklucentrum/
https://www.linkedin.com/company/inklucentrum/mycompany/
https://inklucentrum.sk/kurzy/
https://inklucentrum.sk/event/artefiletika/
https://inklucentrum.sk/event/nenasilna-komunikacia-i/
https://inklucentrum.sk/event/facilitativne-a-reflektivne-ucenie/
https://inklucentrum.sk/event/kriticke-myslenie-na-1-stupni-zs/
https://inklucentrum.sk/event/reflexia-a-spatna-vazba-na-1-stupni-zs/
https://inklucentrum.sk/event/kde-najst-v-online-svete-aktivnych-ziakov/
https://inklucentrum.sk/event/skupinova-praca-s-reflexiou-pri-podpore-inkluzivneho-vzdelavania/
https://inklucentrum.sk/event/ranne-kruhy-webinar/
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Ponuka akreditovaných kurzov  

PRE: PEDAGÓGOV 
  
Nákup kurzov: inklucentrum.sk/kurzy 
 

PORADNÉ KRUHY 
Na webinári máte možnosť zoznámiť sa s praxou 
poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou 
na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne 
podoby kruhu v online priestore. 

Kurz vhodný aj pre: 
 
 

MEDIÁCIA ŽIACKYCH KONFLIKTOV 
Ako (ne)riešiť žiacke konflikty tak, aby ste 
neboli neustále v ringu ako sudca? Naučte sa 
facilitovať komunikáciu a posilnite potrebu 
porozumenia cez koncept Nenásilnej 
komunikácie (M. Rosenberg). 

 

INKLUZÍVNE (NE)HODNOTENIE VO VYUČOVANÍ 
Ukážeme si ako viac posilniť žiacke 
sebahodnotenie a spoločnú reflexiu žiakov nad 
učením a vlastných progresom. Súčasťou sú aj 
ukážky slovného hodnotenia. 

 

PRÁCA S ROZMANITOSŤU V TRIEDE 
Ako podporiť deti aby vystupovali proti 
predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať  
4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať 
priestor v triede pre každého žiaka. 

 

MULTIDISCIPLINARITA V ŠKOLSKEJ KOMUNITE 
Zistíte ako môže vyzerať dobrá multidisciplinarita 
založená na dialógu, spolupráci a hľadaní 
spoločných riešení. 

 

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ MINIMUM PRE 
PEDAGÓGOV MŠ 
Preberieme metódy a pojmy z oblasti špeciálnej 
pedagogiky v materskej škole. Povieme si 
o programoch, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri 
práci s deťmi. 

 

DIEŤA S ŤAŽKOSŤAMI V MŠ 
Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v 
súvislosti s podporou detí s ťažkosťami. Čo je to 
dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, 
nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? 

 

 
  

Absolvujte 5 webinárov podľa 
vlastného výberu a získajte 
Osvedčenie o ukončení 
inovačného vzdelávania. 

https://inklucentrum.sk/
mailto:vzdelavanie@inklucentrum.sk
https://www.facebook.com/Inklucentrum/
https://www.instagram.com/inklucentrum/
https://www.linkedin.com/company/inklucentrum/mycompany/
https://inklucentrum.sk/kurzy/
https://inklucentrum.sk/event/poradne-kruhy/
https://inklucentrum.sk/event/mediacia-ziackych-konfliktov/
https://inklucentrum.sk/event/inkluzivne-nehodnotenie-vo-vyucovani/
https://inklucentrum.sk/event/praca-s-rozmanitostou-v-triede/
https://inklucentrum.sk/event/multidisciplinarita-v-skolskej-komunite/
https://inklucentrum.sk/event/specialno-pedagogicke-minimum-pre-pedagogov-ms/
https://inklucentrum.sk/event/specialno-pedagogicke-minimum-pre-pedagogov-ms/
https://inklucentrum.sk/event/dieta-s-tazkostami-v-materskej-skole/
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Ponuka akreditovaných kurzov   

PRE: kolské podporné tímy a poradne 
  
Nákup kurzov: inklucentrum.sk/kurzy 
 
 

 

 

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Konkrétne opisy problémov z praxe, ktoré 
riešite v súvislosti s integráciou, legislatívou, 
vedením povinnej dokumentácie a mnoho iných. 

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG I.  
Prehľad činností, ktoré má školský špeciálny 
pedagóg v škole realizovať. Legislatíva, 
profesijné štandardy, reedukačné programy 
a mnoho ďalších. 

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG II.  
Vymeníme si praktické skúsenosti v práci s 
predikciou vývinových porúch učenia, spôsoby 
rozvíjania kognitívnych funkcii, matematických 
predstáv motoriky a mnoho iných. 

 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG I. ZAČÍNAME 
Dozviete sa, ktoré odborné činnosti zamerané 
na klientov (žiak, učiteľ, rodič, trieda, škola) 
môžete vykonávať, aké formy spolupráce 
využívať, ktoré programy či dotazníky uplatniť. 

 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG NA STREDNEJ ŠKOLE 
Oboznámime s postupom individuálneho 
rozhovoru s klientom SŠ. Ako nadviazať vzťah 
s klientom? Ktoré otázky sú vhodné pri 
analýze problémov? A mnoho iných. 

 

DETI S FASD A TRAUMOU 
Relatívne nová diagnóza fetálneho 
alkoholového syndrómu, jej princípy, limity a 
zdroje detí s FASD. Uvedieme aj metodické 
možnosti podpory  pre ich vzdelávanie. 

 

DIEŤA S AUTIZOM V ŠKOLE 
Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako 
rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. 
Inšpirujte sa príkladmi z praxe, ktoré fungujú. 

 

GRUNNLAGET - KOMPLEXNÁ METÓDA 
ROZVOJA UČENIA  
Pomáhajte deťom rozvinúť vlastnú schopnosť 
učiť sa. Metóda pochádza z Nórska. Pomocou 
jednoduchých cvičení si deti osvoja základné 
pojmy. 

 

Lektori Inklucentra  
sú odborníci z praxe. 

https://inklucentrum.sk/
mailto:vzdelavanie@inklucentrum.sk
https://www.facebook.com/Inklucentrum/
https://www.instagram.com/inklucentrum/
https://www.linkedin.com/company/inklucentrum/mycompany/
https://inklucentrum.sk/kurzy/
https://inklucentrum.sk/event/skolska-legislativa-2/
https://inklucentrum.sk/event/skolsky-specialny-pedagog-zaciname/
https://inklucentrum.sk/event/skolsky-specialny-pedagog-pokracujeme/
https://inklucentrum.sk/event/skolsky-psycholog-zaciname/
https://inklucentrum.sk/event/skolsky-psycholog-na-strednej-skole/
https://inklucentrum.sk/event/vzdelavanie-deti-s-fasd/
https://inklucentrum.sk/event/autista-v-skole/
https://inklucentrum.sk/event/grunnlaget/
https://inklucentrum.sk/event/grunnlaget/
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Ponuka akreditovaných kurzov   

Pre: Pedagogických asistentov  
Nákup kurzov: inklucentrum.sk/kurzy  
 

 

Ponuka akreditovaných kurzov   

Na tému: Legislatíva a profesijný rozvoj 
 

PEDAGOGICKÝ ASITENT V PRAXI 
Získajte kompetencie nevyhnutné pri 
prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých 
žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. 

Kurz vhodný aj pre: 
 

MINIMUM PRE ASISTENTOV I. 
Špeciálnopedagogické minimum pre 
asistentov učiteľa zamerané na vývinové 
poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, 
dysortografia). 

 

MINIMUM PRE ASISTENTOV II. 
Pokračovanie špeciálnopedagogického minima 
pre asistentov učiteľa je zamerané na ďalšie 
ťažkostí vo vzdelávaní v oblasti správania a 
prežívania detí ako ADHD, aspergerov 
syndróm, poruchy správania. 

 

MINIMUM PRE ASISTENTOV III. 
Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym 
znevýhodnením v bežnej ZŠ. Proces, ktorý je 
pre školu obvykle organizačne náročný, ale 
nie nerealizovateľný. Zamerané na žiakov A 
variantu a práce asistentov s nimi. 

 

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM 
Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k 
svojej práci potrebuje asistent a školský 
podporný tím. Odporúčame absolvovať aj: 
“Individuálny vzdelávací program” ako voľné 
pokračovanie. 

 

INKLUZÍVNA LEGISLATÍVA PRE PORADENSKÉ 
ZARIADENIA 
Získajte prehľad základných právnych 
predpisov a konečne sa zorientujte v tom, ako 
sa vyznať v predpisoch a zákonoch k vašej 
práci. 

 

ATESTÁCIE PRE PODPORNÉ PROFESIE 
Ako na atestačné portfólio? Ako sa na 
atestácie kvalitne pripraviť, zozbierať potrebné 
materiály svojho profesijného rozvoja za celé 
roky a dať ich dokopy. 

 

Lektori Inklucentra  
sú odborníci s dlhoročnou 
praxou. 

https://inklucentrum.sk/
mailto:vzdelavanie@inklucentrum.sk
https://www.facebook.com/Inklucentrum/
https://www.instagram.com/inklucentrum/
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https://inklucentrum.sk/kurzy/
https://inklucentrum.sk/event/pedagogicky-asistent-v-praxi-2/
https://inklucentrum.sk/event/minimum-pre-asistentky/
https://inklucentrum.sk/event/minimum-pre-asistentov-ii/
https://inklucentrum.sk/event/minimum-pre-asistentov-iii/
https://inklucentrum.sk/event/skolska-legislativa-1/
https://inklucentrum.sk/event/inkluzivna-legislativa-pre-poradenske-zariadenia/
https://inklucentrum.sk/event/inkluzivna-legislativa-pre-poradenske-zariadenia/
https://inklucentrum.sk/event/atestacie-pre-podporane-profesie/
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Vzdelávajte sa efektívne: 
- Absolvujte 5 resp. 10 webinárov a získajte Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré 

Vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj. 
- Absolvujte dlhodobý kurz a ukončite ho s Osvedčením o ukončení inovačného vzdelávania. 
- Nakúpte balíček kurzov pre Vašu školu a získajte zľavu. 
- Na Vašom názore záleží: po každom vzdelávaní si pýtame spätnú väzbu, ponuku vzdelávania 

podľa toho pravidelne upravujeme. 
- Jednoduchý nákup webinárov ako v eshope. 
- Zvýhodnená cena za dlhodobé kurzy vďaka grantovej podpore. 

- Jednotná cena webinárov 30 EUR. 
 

: 
 
Aktuálna ponuka: inklucentrum.sk/publikacie 

 

 
 
Balíček bulletinov v kvalitnej tlači si pre vašu školu či poradňu môžete objednať na: 
vzdelavanie@inklucentrum.sk 
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