
 
 

 

 

  

    

   



 
 

 

  Dobrý deň, 

boli ste zaradený  medzi  účastníkov  vzdelávacieho programu pre  
“Trénerov, lektorov a učiteľov”, projektu StandPlast  VET . 

Pozývame Vás na I. aktivitu programu: 

Tréning trénerov  v Slovenskej republike-metodológia vzdelávania. “Ako 
učiť“ 

Cieľ: Posilniť lektorské a trénerské zručnosti u lektorov, trénerov a učiteľov 
v rámci odborného vzdelávania 

Cieľová skupina:  učitelia (stredné odborné školy, vysoké školy), tréneri, 
lektori 

 
Miesto konania tréningu : Považská Bystrica/Považské Podhradie 250, 

Hotel Podhradie  -  nachádza  sa v Považskej Bystrici, v tichej prímestskej 

časti Považské Podhradie. Leží na hlavnom ťahu medzi mestami Trenčín a 

Žilina, vzdialený len 3 km od centra  mesta  Považská Bystrica. 

GPS: 49.137640, 18.458214 

www.podhradie.com ( mapka) 

Organizačné pokyny : 

 Na základe zmluvy o školení(od vysielajúcej inštitúcie), máte 
nárok na cestovné náhrady – podľa zmluvy 

 Doprava na miesto konania - individuálna 

 Celodenná strava je zabezpečená 

 Ubytovanie na Vaše meno je zabezpečené/hradí sa individuálne 
z cestovných náhrad 

Termín nasledujúcej aktivity programu  :  

UniLeoben, 
Rakúsko 

Návšteva univerzity a riešenie 
prípadových štúdií   

23.04.2014 
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http://www.podhradie.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda 26.03.2014 – začiatok 10.oo hod 

Otvorenie tréningového programu 
Informácie o projekte „STANDPLAST“.  
Tréner, lektor a jeho osobnosť (profil trénera, kompetencie, cvičenie, využitie 
metódy SWOT) 
Prestávka 
Základy interpersonálnej komunikácie- tréner. Aktívne počúvanie 
Parafrázovanie, kladenie otázok, formulovanie a zadávanie inštrukcií  
Prestávka 
Spätná väzba v komunikácii a jej využitie pri výučbe. 
Neverbálna komunikácia a empatia. 
Štvrtok 27.03.2014 

Proces učenia (spôsoby učenia, Bloomova taxonomia, špecifiká učenia dospelých) 
Cyklus učenia, štýly učenia sa. 

Prestávka 
Analýza vzdelávacích potrieb. Stanovovanie cieľov výučby. 
Prestávka 
Dizajn školenia. Príprava tréningového konceptu. Príprava učebných materiálov, 
prezentačných materiálov a pomôcok. 
Didaktická triáda  jej využitie. Metódy a formy využívané vo vzdelávaní dospelých. 
Prestávka 
Asertívne správanie trénera v procese učenia. Ako zvládnuť náročné situácie pri 
výučbe   
Otvorenie, uzatvorenie tréningu, priebežné zisťovanie spätnej väzby. Hodnotenie 
tréningu (úrovne hodnotenia). 
Piatok 28.3.2014 

Môj tréning – realizácia – ukončenie 15.30 hod. 
Zaučenie, výcvik  - praktický nácvik a realizácia. 

Prestávka 
Zaučenie - praktický nácvik a realizácia - pokračovanie 
Modelová situácia – metóda výučby (práca v skupinách a prezentácia). 
Prestávka 
Prípadová štúdia – metóda výučby (práva v skupinách a prezentácia) 
Prestávka 
Debrief (rozbor), cvičenie – metóda výučby (práca v skupinách a prezentácia. 
Záver tréningu. 
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