Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)

Klimovič Martin

Adresa(y)

Sabinovská 9, 080 01 Prešov (Slovensko)

Telefón(y)

0517470531

E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie

Mobil

0907694698

martin.klimovic@unipo.sk
Slovenská
05. decembra 1978
Muž

Oblasť činnosti / profesia, o vysokoškolský učiteľ/didaktika slovenského jazyka a slohu, tvorivé písanie
ktorú sa zaujímate
Pracovné skúsenosti
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa

01.07.2010 →
vedúci Katedry komunikačnej a literárnej výchovy
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

Školstvo a vzdelávanie

Od - do

01. septembra 2005 →

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

vysokoškolský učiteľ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

vedenie prednášok a seminárov, vedecká činnosť, publikačná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Školstvo a vzdelávanie

04.09.2001 - 31.07.2005
učiteľ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

učiteľ 1. stupňa základnej školy

Názov a adresa zamestnávateľa

ZŠ Chminianska Nová Ves
Školská 33, 082 33 Chminianska Nová Ves (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

Školstvo a vzdelávanie

Vzdelanie a príprava
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
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01.10.2006 - 23.03.2010
Philosophiae doctor (PhD.)
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
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Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

12.09.2005
Doktor pedagogiky (PaedDr.)
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

01.09.1997 - 30.06.2001
Učiteľstvo 1. stupňa ZŠ
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobná spôsobilosť
Ďalší(ie) jazyk(y)

Porozumenie

Sebahodnotenie

Počúvanie

Európska úroveň (*)

angličtina

Sociálne zručnosti a kompetencie

Čítanie

Hovorenie
Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Samostatný
Samostatný
Samostatný
B2
B1
B1
používateľ
používateľ
používateľ
(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)
B2

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

Vysoká flexibilita získaná prácou s rozličnými vekovými kategóriami (od žiakov základnej školy po
frekventantov kurzov kontinuálneho vzdelávania).
Výborné komunikačné zručnosti získané prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Organizačné zručnosti a kompetencie
Počítačové zručnosti a kompetencie

Vedenie tímu (v súčasnosti vediem tím 9 ľudí ako vedúci katedry na PF PU v Prešove).
Dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
Dobrá znalosť aplikácií grafického designu (Adobe InDesign).
Dobrá znalosť aplikácií prípravy médií (Pinnacle).

Doplňujúce informácie Vedeckovýskumné projekty:
2006 – 2008 – grantový projekt KEGA, 3/4092/06 – Rozvíjanie literárno-komunikačnej a
odborovodidaktickej kompetencie budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov
prostredníctvom elektronického vzdelávania (spoluriešiteľ)
2007 – 2009 – grantový projekt APVV-0073-06 – Dynamické testovanie latentných učebných kapacít
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (spoluriešiteľ)
2009 – 2011 – grantový projekt KEGA 3/7270/09 – Integrovaná didaktika slovenského jazyka a
literatúry pre primárne vzdelávanie (spoluriešiteľ)
2012 – 2014 – grantový projekt KEGA č. 023PU-4/2012 Encyklopédia jazyka pre deti (spoluriešiteľ)
2012 – 2015 – grantový projekt APVV-0281-11 Exekutívne funkcie ako štrukturálny komponent
schopnosti učiť sa – diagnostika a stimulácia (spoluriešiteľ)
Členstvo vo vedeckovýskumných a odborných orgánoch a organizáciách:
- člen Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
- člen redakčnej rady časopisu Bohemica Litteraria (Masarykova univerzita, Brno)
- člen medzinárodnej asociácie International Association for Cognitive Education and Psychology
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(IACEP)
- člen medzinárodnej asociácie International Association for the Improvement of Mother Tongue
Education (IAIMTE)

Najvýznamnejšie publikované práce:
KLIMOVIČ, M.: Tvorivé písanie v mladšom školskom veku. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 2010, 172 s. ISBN 978-80-555-0178-9. (elektronická monografia)
KLIMOVIČ, M.: Tvorivé písanie v primárnej škole. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2009, 152 s. ISBN 978-80-8068-982-7. (vysokoškolská učebnica)
HARČARÍKOVÁ, P. – KLIMOVIČ, M. (52 %): Naratíva v detskej reči. Prešov: Pedagogická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 189 s. ISBN 978-80-8068-982-7.
LIPTÁKOVÁ, Ľ. A KOL. (KLIMOVIČ, M. 15 %): Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry
pre primárne vzdelávanie. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 580 s.
ISBN 978-80-555-0462-9.
Liptáková, Ľ. – KLIMOVIČ, M. (30%) – Hlebová, B. – Kresila, J.: Stimulačný program a stimulácia
kognitívnych funkcií v rámci kurikula v prvom roku školskej dochádzky – slovenský jazyk. In:
Kognitívna stimulácia individuálnych edukačných potrieb žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho
prostredia / Ed. Iveta Kovalčíková. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s.
62 – 89. ISBN 978-80-555-0197-0.

Strana 3 / 3 - Životopis
Klimovič Martin

Viac informácií nájdete na http://europass.cedefop.europa.eu
© Európska únia, 2002-2010 24082010

