
                          Uznané kredity zamestnancov školy 

 
Meno a priezvisko Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivity Uznané 

kredity 

RNDr. Vistan Katalin Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT      35 

Mgr. Mičinská Anna 

/Lekková/ 

Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT      35 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese      10 

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Mgr. Ferencei Andrea Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdel. programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 

 

     14 

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Textový editor Word pre pokročilých       7 

Mgr. Erőss Judit Posilňovanie komunikačných kompetencií v predmete 

slovenský jazyk a slovenská literatúra v ZŠ  s v.j.maď. 

 

     11 

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Tvorba didaktických testov vo všeobercno-vzdelávacích 

predmetoch s vyučovacím jazykom maďarským 

 

     12 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese      10  

Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT      35 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese      10 

Mgr. Lejková Edita Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT       35 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese      10 

RNDr. Major Fazekas Anikó Rigorózna skúška-chémia      60 

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT      35 

Davidovič /Máteová/ Judita Podpora kritického myslenia      15 

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

PaedDr. Bodon Andrea Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích 

predmetoch s vyučovacím jazykom maďarským 

 

     12 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese      10 

Mgr. Ádámová Anikó Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích 

predmetoch s vyučovacím jazykom maďarským 

 

     12 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese      10 

Mgr. Csurkó Eva Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích 

predmetoch s vyučovacím jazykom maďarským 

 

     12 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese      10 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese      10 

Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania 

učiteľa 

 

     13 

Mgr. Labudová Katarína Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích 

predmetoch s vyučovacím jazykom maďarským 

 

    12 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese     10  

Projektové vyučovanie v edukačnom procese     10 

Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ       9 

Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka       9 

Využívanie interaktívnej tabule na hodinách angl.jazyka       8 

Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania 

k aktívnemu učeniu sa žiakov 

 

    21 



Mgr. Gyarmathy Andrea Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu     15 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese     10 

Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít       8 

Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšíre-

ním kvalifikácie na vyučovanie CJ 

 

   169 

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania      10 

Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných 

procesoch 

 

     10 

Nácvik komunik.zručností na hodinách slov.jazyka na 

I.stupni ZŠ s vyuč.jaz.maďarským 

     10 

Mgr. Tóthová Monika Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu      15 

Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít       8 

Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti 

v edukačnom procese 

 

    10 

Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšíre-

ním kvalifikácie na vyučovanie CJ 

 

   169 

Mgr. Tóthová Alžbeta Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšíre-

ním kvalifikácie na vyučovanie CJ 

 

   169 

Nácvik komunik.zručností na hodinách slov.jazyka na 

I.stupni ZŠ s vyuč.jaz.maďarským 

     10 

Mgr. Kekeňáková Silvia Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu     15 

Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese     10  

Projektové vyučovanie v edukačnom procese     10 

Aktívna matematika     10 

Mgr. Miko Štefan Tvorba didaktických testov na základných a stredných 

školách 

 

    15 

Vytvorenie vlastného profilu (školského vzdelávacieho 

programu) ZŠ a SŠ 

 

    15 

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu     15 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese     10 

Uplatnenie pilatesovej techniky v každodennej školskej 

praxi-návrh 

 

    15 

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania     10 

Mgr. Borsos Kornélia Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu     15 

Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít      8 

Interaktívna tabuľa – interaktívne metódy     11 

Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede       6 

Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci  

školského vzdelávacieho programu 

 

    11 

Nácvik komunik.zručností na hodinách slov.jazyka na 

I.stupni ZŠ s vyuč.jaz.maďarským 

 

    10 

Mgr. Lázár Csilla Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu     15 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT     35 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese     10 

Mgr. Spišáková Veronika Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu     15 

Regionálne a miestne poznatky v škole a v školských 

zariadeniach 

 

    15 

Mgr. Pápayová Zuzana Osvojenie teórie a metodiky „Hodiny šťastia“ v záujme 

rozvoja emočnej inteligencie a pozitívneho myslenia 

pedagógov a žiakov 

 

 

      8 

PhDr. Nora Gavendová: Krízová intervencia v prostredí 

škôl a školských zariadení 

 

      6 



Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v základnej 

a materskej škole 

 

    17 

Mgr. Anderko Martin Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo 

vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 
 

    25 

Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania     12 

PaedDr. Fűkőová Perla Interaktívna tabuľa – interaktívne metódy     11 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní     15 

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet      8 

Kooperatívne vyučovanie     10 

 


