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POZVÁNKA 

na 
program kontinuálneho vzdelávania 

 
Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju  

pre učiteľov základných a stredných škôl 
 

Rozhodnutie o akreditácii č. 495/2011 - KV 
 
 
 
Organizátor:  
Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici – Odbor starostlivosti 
o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania. 
 
Cieľová skupina: pedagógovia základných a stredných škôl 
 
Hlavný cieľ:  
Rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo 
udržateľnému rozvoju. 
 
Obsah kontinuálneho vzdelávania: 
Trvalo udržateľný rozvoj, Školský program Ekologická stopa, Energia – elektrina a kúrenie, 
Voda, Stravovanie, Odpad, Doprava, Budovy a pozemky, Nákup a vybavenie. 
 
Rozsah kontinuálneho vzdelávania: 
35 hodín aktualizačné vzdelávanie – prezenčná forma, v trvaní piatich vzdelávacích dní 
rozdelených do mesiacov marec – máj 2014. 
 
Počet kreditov: 9 
 
Podkategória pedagogického zamestnanca: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy; učiteľ druhého stupňa základnej školy; učiteľ strednej 
školy; učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
 
Kariérový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 
 
Vyučovací predmet: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy – Prírodoveda, Vlastiveda; učiteľ druhého stupňa 
základnej školy – Prírodopis, Zemepis, Chémia; učiteľ strednej školy – Ekológia, Biológia, 
Geografia, Chémia, Environmentalistika 
 
Požiadavky pre absolventa vzdelávania: 
- 80-percentná osobná účasť z celkového programu kontinuálneho vzdelávania 

(prezenčnej formy),  
- spracovanie jednej vzdelávacej aktivity v rozsahu podľa pripraveného formulára, 

aplikujúcej tému programu kontinuálneho vzdelávania.  
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Spôsob ukončenia: 
Záverečná prezentácia vzdelávacej aktivity pred účastníkmi a lektormi kontinuálneho 
vzdelávania.  
 
Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
Do vzdelávania bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej 
prihlášky, v ktorej riaditeľ školy (priamo riadenej organizácie) potvrdí správnosť údajov a 
zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie. 
Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na nižšie uvedenú kontaktnú adresu  
do 28. februára 2014. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. 
Na základe zaslaných prihlášok budú uchádzačom oznámené termíny konania jednotlivých 
blokov prednášok a záverečnej prezentácie. 
 
Miesto konania:  
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica 
 
Finančné zabezpečenie:  
Účastníkom vzdelávania budú bezplatne poskytnuté metodické a materiálne pomôcky. 
Cestovné náklady, stravu, prípadne ubytovanie účastníka hradí vysielajúca organizácia, 
resp. účastník sám! 
 
 
 
Kontakt: 
RNDr. Jana Šimonovičová, PhD. 
Slovenská agentúra životného prostredia 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania 
Tajovského 28       
975 90 Banská Bystrica      
 
Viac informácií na:  
tel: 048/ 4374 195,  mob: 0918 500 032, e-mail: jana.simonovicova@sazp.sk  
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