
NOVÉ VÝZVY A POTREBY GLOBALIZOVANÉHO SVETA VO VZDELÁVANÍ  

 AKO ODPOVEDAŤ V ŠKOLE NA NIEKTORÉ AKTUÁLNE TÉMY 
 

Odborno-metodické podujatie pre pedagógov ZŠ a SŠ 

Termín: 27. október 2016 

Miesto konania: ŠPÚ, Pluhová 8, Bratislava, zasadačka 3. poschodie 

Čas: 9:00 – 16:30 hod. 

Program 

Spoločný dopoludňajší blok, zasadačka 3. poschodie č. 321  

9:00 – 9:15  Príchod, prezentácia 

9:15 – 9:40  Úvodné slová, privítanie, zoznámenie sa  

9:40 – 10:20   Príliš radikálny? Vývinovo-psychologický pohľad na proces stávania sa dospelým, význam 

sociálneho a osobnostného rozvoja v škole:   

Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Mgr. Miroslava Lemešová, PhD., PdF UK 

10:20 – 10:40   Ako na to, čo sa osvedčilo pri práci so žiakmi: PhDr. Ľubica Biziková, ŠPÚ 

10:40 – 11:00  Hodnotová výchova v školách v kontexte Dohovoru o právach dieťaťa:  

PhDr. Dáša Vargová, CSc., ŠPÚ 

11:00 – 11:20  Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrneho a historického dedičstva:  

PhDr. Anna Bocková, PhD., ŠPÚ a PdF UK 

11:20 – 11:40  Učenie v globálnych súvislostiach je šanca na zmenu:  

RNDr. Mária Nogová PhD., ŠPÚ 

11:40 – 12:00  Ako sme pristúpili k citlivej téme migrácie v našej škole:  

PhDr. Ľubomír Jaššo, Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove 

12:00 – 12:30  Diskusia 

12:30 – 13:00  Prestávka na občerstvenie 

 
13:00 – 16:00 Praktické aktivity v troch skupinách A, B, C 
 

Zasadačka na 3. poschodí 

Rozvíjanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie, s dôrazom na prevenciu a zvládanie 
negatívnych emócií a konfliktu: Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Rozvíjanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie, s dôrazom na prevenciu a zvládanie 
negatívnych emócií a konfliktu: Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 

 

Zasadačka na 2. poschodí 

Príklady tvorivých prístupov vo výchove a vzdelávaní v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa – 
orientácia na formovanie dobra v nás: PhDr. Dáša Vargová, CSc. 

Námety a aktivity k reflexii súčasných potrieb a výziev sveta v školskej triede;  overené zdroje pre 
začleňovanie globálnych tém do vzdelávania v škole: PhDr. Ľubica Bizíková 

 

Zasadačka na 1. poschodí 

Nachádzanie globálnych súvislostí vo vzdelávacích témach geografie: RNDr. Mária Nogová, PhD.  

Podnety pre vnímanie hodnôt a odkazov minulosti pri vyučovaní dejepisu: PhDr. Anna Bocková, PhD. 

 
16:00 – 16:30 Záverečná reflexia (zasadačka na 3. poschodí) 
 
 
 



 

      A skupina 

13:00 – 14:00 
3. poschodie 

č. 321 

Rozvíjanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie, 
s dôrazom na prevenciu a zvládanie negatívnych emócií a konfliktu: 
Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 

14:00 – 15:00 
1. poschodie 

č. 121 

Nachádzanie globálnych súvislostí vo vzdelávacích témach 
geografie: RNDr. Mária Nogová, PhD. 

Podnety pre vnímanie hodnôt a odkazov minulosti pri vyučovaní 
dejepisu: PhDr. Anna Bocková, PhD. 

15:00 – 16:00 
2. poschodie 

č. 221 

Príklady tvorivých prístupov vo výchove a vzdelávaní v oblasti 
ľudských práv a práv dieťaťa – orientácia na formovanie dobra 
v nás: PhDr. Dáša Vargová, CSc. 

Námety a aktivity k reflexii súčasných potrieb a výziev sveta v 
školskej triede;  overené zdroje pre začleňovanie globálnych tém do 
vzdelávania v škole: PhDr. Ľubica Bizíková 

 

      B skupina 

13:00 – 14:00 
2. poschodie 

č. 221 

Príklady tvorivých prístupov vo výchove a vzdelávaní v oblasti 
ľudských práv a práv dieťaťa – orientácia na formovanie dobra 
v nás: PhDr. Dáša Vargová, CSc. 

Námety a aktivity k reflexii súčasných potrieb a výziev sveta v 
školskej triede;  overené zdroje pre začleňovanie globálnych tém do 
vzdelávania v škole: PhDr. Ľubica Bizíková 

14:00 – 15:00 
3. poschodie 

č. 321 

Rozvíjanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie, 
s dôrazom na prevenciu a zvládanie negatívnych emócií a konfliktu: 
Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 

15:00 – 16:00 
1. poschodie 

č. 121 

Nachádzanie globálnych súvislostí vo vzdelávacích témach 
geografie: RNDr. Mária Nogová, PhD. 

Podnety pre vnímanie hodnôt a odkazov minulosti pri vyučovaní 
dejepisu: PhDr. Anna Bocková, PhD. 

 

      C skupina 

13:00 – 14:00 
1. poschodie 

č. 121 

Nachádzanie globálnych súvislostí vo vzdelávacích témach 
geografie: RNDr. Mária Nogová, PhD. 

Podnety pre vnímanie hodnôt a odkazov minulosti pri vyučovaní 
dejepisu: PhDr. Anna Bocková, PhD. 

14:00 – 15:00 
2. poschodie 

č. 221 

Príklady tvorivých prístupov vo výchove a vzdelávaní v oblasti 
ľudských práv a práv dieťaťa – orientácia na formovanie dobra 
v nás: PhDr. Dáša Vargová, CSc. 

Námety a aktivity k reflexii súčasných potrieb a výziev sveta v 
školskej triede;  overené zdroje pre začleňovanie globálnych tém do 
vzdelávania v škole: PhDr. Ľubica Bizíková 

15:00 – 16:00 
3. poschodie 

č. 321 

Rozvíjanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie, 
s dôrazom na prevenciu a zvládanie negatívnych emócií a konfliktu: 
Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 

 


