AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
v súvislosti s bezpečnosťou pri práci
s chemickými faktormi v školských laboratóriách
Čo všetko u nás absolvujete:
A. Všeobecný prehľad aktuálnych legislatívnych
predpisov v oblasti chemických faktorov a
chemických odpadov.
B. Vyhľadávanie informácií o chemických látkach a
chemických odpadoch.
C. Posudzovanie pracoviska z pohľadu platných
legislatívnych predpisov v oblasti chemických
faktorov.
D. Tvorba riadiacich dokumentov pre chemické
laboratórium pre prácu s nebezpečnými
chemickými faktormi.
E. Tvorba riadiacich dokumentov pre chemické
laboratórium pre prácu s toxickými látkami.
F.
Toxikologické
vlastnosti
najčastejšie
používaných chemických látok pri výučbe chémie.
G. Implementácia legislatívnych predpisov a
informácií
o
toxikologických
vlastnostiach
chemických látok do pedagogickej praxe,
inovatívne
metódy
realizácie
chemických
experimentov.
Aké materiály získate:
Zbierku aktuálnych právnych predpisov, vzorky
osobných ochranných pracovných prostriedkov,
príručku "Elektronické zdroje informácií o
nebezpečných vlastnostiach látok", databázu
chemických látok, vzorový posudok o riziku pri
práci s nebezpečnými chemickými faktormi, vzory
piktogramov, vzorový prevádzkový poriadok pre
prácu s nebezpečnými chemickými
faktormi,
príručku
"Bezpečná
realizácia
chemických experimentov".
Kto sa môže prihlásiť:
Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu sú
pedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú s
chemickými faktormi v školských laboratóriách.

Aká je cena a forma vzdelávania:
Účastníci vzdelávacieho programu sa podieľajú na
financovaní cestovných nákladov, stravných
nákladov, registračného poplatku v sume 50 €.
Forma je prezenčná (§ 5 ods. 3 vyhlášky 445/2009
Z. z.), čiže prednášky, cvičenia, skupinové
workshopy v rámci jednotlivých modulov.
Absolvovaním
vzdelávacieho
programu
si
pedagogický zamestnanec aktualizuje a inovuje
svoje profesijné kompetencie (§ 35 ods. 3 písm. b)
zákona 317/2009 Z. z.). Za absolvovanie celého
programu (50 hodín) 12 kreditov.

v našich moderných laboratóriách
Vás naučíme realizovať bezpečné,
ale zaujímavé chemické pokusy

Spôsob prihlasovania:
Vyplnením prihlášky na web - stránke
poskytovateľa: www.sosch.sk a jej zaslaním poštou
alebo elektronicky: Stredná odborná škola
chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava,
domotorova@sosch.sk.
Dôležité termíny:
Termín ukončenia podávania prihlášok:

31.12.2012
Termín začiatku vzdelávania:

01.02.2013

