Slovenská a česká regionálna akadémia:
Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých
Slovenská a česká regionálna akadémia 2016 je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a
inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej republike a Českej republike. Jej cieľom je posilniť kompetencie
pracovníkov/pracovníčok pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci implementácie a podpory
vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam (EDC/HRE).
Streda, 2. 11. 2016
Privítanie účastníkov konferencie
10:00 – 16:00 Príchod účastníkov, registrácia
16:30 – 19:00 Privítanie, vzájomné predstavenie účastníkov, facilitátorov a organizátorov
19:00
Večera
Štvrtok, 3. 11. 2016
Podpora demokratického a inkluzívneho školského rozvoja
8:00
Raňajky
9:00 – 09:45 Oficiálne otvorenie Akadémie:
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu
Excelencia Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR
Mgr. Jana Kviečinská, generálna riaditeľka Sekcie ľudských práv a riaditeľka Kancelárie
ministerky spravodlivosti SR
9:45 – 11:00 Panelová diskusia: Čo sme dosiahli a kam smerujeme pri podpore inkluzívneho
školského prostredia?
moderátorka: Mgr. Monika Korkošová, riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania,
MŠVVaŠ SR
Účastníci panelovej diskusie:
Ana-Perona Fjeldstad, výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra, Nórsko
PhDr. Denisa Ďuranová, Štátny pedagogický ústav
PhDr. Helena Úlovcová, riaditeľka Národného ústavu pre vzdelávanie, ČR
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania
Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti
11:00
Prestávka
11:30 – 12:30 Úvod do programu:
Ciele a význam demokratickej školy
Rozvoj a vzdelávanie podporujúce sociálnu inklúziu
Celoškolský prístup k EDC/HRE a sociálnej inklúzii
12:30
Obed
14:00 – 15:30 „Naša škola“: hodnotenie a výzvy podporujúce vytvorenie škôl s demokratickým a
otvoreným prostredím pre všetkých

Podporené v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci
grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska
2009 – 2014 v Slovenskej republike).

15:30
16:00 – 18:00
18:00
19:00

Prestávka
Vytváranie inkluzívnej školskej komunity
Individuálna skupinová práca
Večera
Medzinárodný večer

Piatok, 4. 11. 2016
Podpora inkluzívneho školského prostredia pre všetkých
8:00
Raňajky
9:00 – 10:30 Objavovanie rozmanitostí a sociálnej inklúzie v školách, našich miestnych komunitách
a regióne
10:30
Prestávka
11:00 – 12:30 Porozumenie príčinám spôsobujúcich a formujúcich marginalizáciu, sociálne
vyčlenenie a diskrimináciu
Pochopenie naliehavosti inkluzívnych stratégií
12:30
Obed
14:00 – 15:30 Vyučovanie a učenie sa o kontroverznej problematike – podpora kompetencií a
zručností zameraných na sociálnu inklúziu
15:30
Prestávka
16:00 – 17:00 Učenie sa z medzinárodných príkladov osvedčenej praxe podporujúcej posilnenie
sociálnej inklúzie
17:00 – 18:00 Každodenná realita imigrantov na Slovensku, mýty a obavy
Zuzana Bargerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
18:00
Individuálna skupinová práca
19:00
Večera
Sobota, 5. 11. 2016
Zapojenie školy do spoločenského a komunitného života, podpora komunitných väzieb a miestnych
partnerstiev
8:00
Raňajky
9:00 – 10:30 Podpora aktívnej participácie a partnerstva
11:00
Prestávka
11:30 – 12:30 Oslovenie širšej komunity a budovanie partnerstiev
12:30
Obed
14:00 – 16.00 Príprava školských projektov – práca v tímoch, tvorba návrhov akčných plánov
16:00
Prestávka
16:15
Individuálna skupinová práca
19:00
Večera

Podporené v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci
grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska
2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Nedeľa, 6. 11. 2016
Kam smerujeme?
Akčné plány a evalvácia
8:00
9:00 – 10:30
10:15
10:15 – 12:30
12:30

Raňajky
Krátka prezentácia návrhov akčných plánov v pléne, spätná väzba
Prestávka
Nadväzujúca fáza a projektový manažment – pohľad za hranice Regionálnej akadémie
Záverečná evalvácia, záver a certifikáty
Obed

Odchod

Podporené v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci
grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska
2009 – 2014 v Slovenskej republike).

