
Jesenná akadémia s názvom Demokra�cké školské prostredie pre všetkých je vzdelávací program zameraný na podporu demo-

kra�ckej školskej klímy v Slovenskej republike. Jej zámerom je posilniť profesijné kompetencie riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov/u-

čiteliek a ostatných aktérov, podporiť partnerstvo a spoluprácu škôl v oblas� výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokra�c-

kému občianstvu. Zároveň im poskytuje príležitosť získať prak�cké nástroje a stratégie pri vytváraní demokra�ckého prostredia pre 

všetkých žiakov a žiačky s využi�m celoškolského prístupu.

Jesenná akadémia je organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom a s podporou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Rady Európy. Akadémia vychádza z obsahového a výkonového 

zamerania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v oblas� výchovy a vzdelávania k demokra�ckému občianstvu a ľudským 

právam. Podporuje rozvíjanie občianskych kompetencií učiteľov/učiteliek a žiakov/žiačok, ktoré bezprostredne súvisia so zavádzaním 

rámca Kompetencií pre demokra�ckú kultúru do praxe a sú interpretované v štyroch úrovniach ich osvojenia: 1. hodnoty, 2. postoje, 

3. zručnos� a 4. vedomos� a kri�cké myslenie.

Vzdelávací program poskytne školskému �mu efek�vne nástroje, ktoré môžu použiť nielen na vyučovaní a projektových ak�vi-

tách, ale aj pri formovaní orientácie školy na rozvoj demokra�ckých kompetencií. Súčasťou vzdelávania bude aj analýza potrieb a 

situácie školy, čo umožní školským �mom pripraviť akčný plán zodpovedajúci výzvam, ktoré škola práve potrebuje vyriešiť.

Jesenná akadémia: 
DEMOKRATICKÉ ŠKOLSKÉ PROSTREDIE 
PRE VŠETKÝCH 
Bra�slava, Slovenská republika 

18. - 21. 10. 2017 



AKÁ JE DEMOKRATICKÁ ŠKOLA?

 Školská klíma je priateľská a podporujúca spoluprácu a vzájomnú toleranciu.

 Žiaci/žiačky cí�a väčšiu istotu a ak�vne počúvajú jeden druhého.

 Učitelia/učiteľky sa cí�a istejšie pri používaní interak�vnych metód vo výučbe.

 Žiaci so slabšími študijnými výsledkami sa viac zapájajú do školských ak�vít.

 Vzťahy medzi rôznymi aktérmi (učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, žiak – žiak a pod.) sú koopera�vne.

 Žiaci prejavujú väčší občiansky záujem o dianie v okolí.

 Žiaci sa prostredníctvom spolupráce školy a iných organizácií viac zapájajú do dobrovoľníckych ak�vít vo 

svojom okolí.

 Žiaci majú možnosť vyjadriť svoj názor a prevziať zodpovednosť za dianie v škole.

CIELE REGIONÁLNEJ AKADÉMIE:

 Zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom podporiť princípy demokra�ckej 

školy.

 Poskytnúť pla�ormu pre výmenu osvedčenej praxe a skúsenos� v oblas� rozvoja demokra�ckých 

kompetencií žiakov.

 Podporiť účastníkov pri rozvíjaní školských projektov v oblas� výchovy a vzdelávania k ľudským právam a 

demokra�ckému občianstvu, ktoré sú orientované na utváranie demokra�ckého a inkluzívneho školského 

prostredia pre všetkých žiakov.

 Podporiť dialóg a spoluprácu medzi rôznymi účastníkmi v sektore vzdelávania v zúčastnených krajinách.

 Sprostredkovať šírenie a využívanie materiálov Rady Európy a Charty Rady Európy pre vzdelávanie k ľudským 

právam a demokra�ckému občianstvu.

 Rozšíriť sieť mul�plikátorov v sektore vzdelávania k ľudským právam a demokra�ckému občianstvu.

AKO PODPORIŤ DEMOKRATICKÉ PRINCÍPY NA ŠKOLE?

Akadémia pomôže školám iniciovať potrebné kroky pre rozvoj demokra�ckého školského prostredia. Školské �my sa môžu 

rozhodnúť, že pre ich školu bude prínosné, napríklad:

 Zorganizovať školenie pre svojich učiteľov, ktoré bude zamerané na využívanie didak�ckých nástrojov Rady Európy.

 Založenie školských/žiackych parlamentov a podpora ich ak�vnej par�cipácie na živote školy.

 Zorganizovať školenie pre učiteľov iných škôl z regiónu s cieľom podpory partners�ev škôl v oblas� výchovy a vzdelávania k 

ľudským právam a demokra�ckému občianstvu.

 Podporiť žiakov, aby sa zapojili do ak�vít zameraných na rozvoj občianskej spoločnos�, alebo do ak�vít dobrovoľníckych 

organizácií, resp. pozvať dobrovoľnícke organizácie na školu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Miesto konania: 

Bra�slava, presná informácia o mieste konania bude poskytnutá včas vybraným uchádzačom.

Pracovný jazyk: 

Vzdelávanie bude prebiehať v anglič�ne. Pre ak�vnu účasť na tréningoch je znalosť základov anglického jazyka všetkých 

účastníkov/účastníčok kľúčová. Aspoň jeden člen �mu by mal ovládať anglický jazyk na jazykovej úrovni B2 podľa SERR. 

Tlmočenie z/do anglického/slovenského jazyka bude zabezpečené.

Cestovné náhrady: 

Vzdelávací program regionálnej akadémie je poskytovaný bez účastníckeho poplatku. Cestovné náhrady (ubytovanie, 

cestovné, stravné) bude účastníkom hradené organizátormi. Ďalšie informácie o úhrade cestovných náhrad budú 

poskytnuté vybraným uchádzačom.

Osvedčenie o účas�: 

Po absolvovaní všetkých fáz školenia získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

VÝBER ŠKOLSKÝCH TÍMOV

Prihlásiť sa môžu �my základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky. Každá škola zostaví trojčlenný školský �m:

1. riaditeľ/ka školy alebo zástupca/zástupkyňa školy alebo predseda/predsedkyňa predmetovej komisie humanitných 

predmetov a pod.;

2. učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov;

3. člen/ka mimovládnej organizácie, ktorý/ktorá sa ak�vne venuje problema�ke vzdelávania k ľudským právam a 

demokra�ckému občianstvu minimálne predchádzajúce dva roky; 

Ak škola nespolupracuje a neplánuje spolupracovať s MVO, týmto členom/kou v �me môže byť:

zástupca/zástupkyňa rodičov žiakov školy

alebo zástupca/zástupkyňa miestnej samosprávy

alebo učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov.

Prihlasovací formulár je dostupný na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu, vyplňte ho do 14. 7. 2017 

a zašlite na adresu: , v kópii: .michaela.ujhazyova@statpedu.sk denisa.duranova@statpedu.sk

Potvrdenie o výbere školského �mu na Letnú akadémiu bude zaslané elektronicky na e-mailovú adresu 

koordinátorov/koordinátoriek uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 18. 7. 2017.



V prípade otázok kontaktujte e-mailom:

PhDr. Denisa Ďuranová: denisa.duranova@statpedu.sk

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD.: michaela.ujhazyova@statpedu.sk

HARMONOGRAM PRE ZAPOJENÉ ŠKOLY 2017/2018

LETO 2017: PRIHLÁSIŤ SA (do 14. 7. 2017)
• Rozhodnite sa byť demokra�ckejšou školou! Získajte podporu vedenia školy!

• Zostavte školský �m a prihláste sa.

• Najneskôr 18. 7. 2017 Vám potvrdíme Vašu účasť.

1. - 17. októbra 2017: PRIPRAVIŤ SA NA AKADÉMIU
• Zis�te nakoľko je Vaša škola demokra�cká a inkluzívna pomocou hodno�aceho nástroja vypracovaného 

Európskym Wergeland Centrom.

18. - 21. októbra 2017: ZÚČASTNIŤ SA AKADÉMIE
• Zúčastnite sa školenia.

• Navrhnite akčný plán pre Vašu školu.

november 2017 - marec 2018: IMPLEMENTÁCIA
• Predstavte svoj plán svojim kolegom a upravte ho podľa potrieb.

• Realizujte projektové ak�vity, ktoré zapájajú celú školskú komunitu s podporou facilitátorov Európskeho 

Wergeland Centra a Štátneho pedagogického ústavu.

APRÍL/MÁJ 2018: VYHODNOTENIE
• Vyhodnoťte zmeny vo Vašej škole. 

• Vyhodnoťte Vaše úspechy aj neúspechy a čo ste sa naučili.

• Do 15. mája zašlite správu pre Európske Wergeland Centrum – Podeľte sa so svojimi úspechmi a inšpirujte 

svojou činnosťou ďalšie školy!

h�p://www.theewc.org/Content/What-we-do/Summer-Academies 

• 1. júna 2018 získajte cer�fikát.

PO ABSOLVOVANÍ AKADÉMIE – PLÁN ĎALŠIEHO ROZVOJA
• Pokračujte v dosahovaní svojich cieľov aj ďalší školský rok.

• Úspech vzdelávacích ak�vít sa odvíja od odhodlania všetkých účastníkov. Prihlásením sa na Jesennú akadémiu sa 

zaväzujete k ak�vnej účas� na všetkých jej fázach.
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