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Pozvánka 

na odborný seminár 

Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho 
vzdelávacieho programu 

 

Miesto konania:  Metodicko-pedagogické centrum DP Komárno 

Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 

Termín:  13. december 2018  

Začiatok seminára:  08:30 h  

Koniec seminára:  13:00 h  

Cieľová skupina:  učitelia 2. stupňa základných a stredných škôl z Nitrianskeho kraja  

Cieľ:  Posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľov integrujúcich globálnu výchovu do rôznych 
vzdelávacích oblastí ŠVP.  

Program:  

08:00 – 08:30 h  Prezentácia účastníkov  

08:30 – 08:35 h  Otvorenie  

Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom  

Metodicko-pedagogické centrum DP Komárno 

08:35 – 08:45 h  Úvod do vzdelávacieho zdroja  

Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj  

08:45 – 10.30 h  Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne 
vzdelávanie  

Silvia Szabóová, Ekocentrum SOSNA 

10:30 – 10:45 h  Prestávka s občerstvením 

10:45 – 11:30 h  Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite  

Prezentácie učiteľov z vlastnej praxe (5-10 min)  

11:30 – 12.50 h  Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne 
vzdelávanie  

Silvia Szabóová, Ekocentrum SOSNA 

12:50 - 13:00  Záver 

13:00 – 14:00 Obed 

 

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM 
detašované pracovisko  

Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 
945 01 Komárno 
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N Á V R A T K A 
 

 
Meno, priezvisko: ............................................................................................................... 
 
Vyučované predmety: ............................................................................................................... 
 
 
Škola:  ............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 
(názov, adresa – ulica, č. popisné, PSČ a mesto) 

 
Kontakt:  ............................................................................................................................... 

 (telefón, e-mail) 

 
 
ANO / NIE Mám záujem o prezentáciu aktivity GV z vlastnej praxe (v dĺžke 5-10 min) v rámci 

bodu program: 10:45 – 11:30 h - Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v 
didakticky spracovanej aktivite  

 

 

Projekt SAME World je európsky projekt zameraný na zvýšenie uvedomenia žiakov a učiteľov o problémoch 

súvisiacich s environmentálnou spravodlivosťou. S týmto cieľom organizujeme v rámci projektu akcie so žiakmi 

a učiteľmi  v 10 rôznych krajinách Európy. Priebeh akcie môže byť zaznamenaný na fotografiách a na videu. 

Audiovizuálny materiál, ktorý bude obsahovať tváre a hlasy účastníkov, bude zverejnený na web-stránke projektu 

(http://www.sameworld.eu/follow-the-project/), a môže byť ďalej použitý na letákoch, vo vzdelávacej sade a ďalších 

propagačných materiáloch projektu. Tento projekt je neziskový a jeho výstupy nebudú v žiadnom prípade použité na 

komerčné účely. S týmto zámerom Vás žiadame o súhlas s fotografovaním a filmovaním, ako aj o postúpenie práv na 

vytvorené audiovizuálne dielo.   

 
SÚHLASÍM s tvorbou audiovizuálneho materiálu z akcie, na ktorej sa zúčastním a  súhlasím, aby 
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. voľne použilo tento materiál pre účely projektu 
SAME WORLD (http://www.sameworld.eu/follow-the-project/). Tento súhlas nie je časovo ani 
geograficky obmedzený. 
 
 
 
V ........................................... dňa .......................  
 
 
 
Podpis: ............................................................. 
 
 
 


