
 

Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni (UNIS) 

a 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave (ŠPÚ) 

 

Vás pozývajú na workshop pre učiteľov/učiteľky: 

Výučba o Organizácii Spojených národov 

a cieľoch udržateľného rozvoja  

Dátum konania:    19. máj 2017 

Čas:    9:30 – 16:30 hod. 

Miesto konania:  Viedenské medzinárodné centrum (Vienna International Centre) 

Wagramer Strasse 5 

Viedeň, Rakúsko   

Cieľ workshopu:  Podpora rozvoja profesijných kompetencií učiteľov všeobecno-

vzdelávacích/akademických predmetov vo vyššom strednom 

vzdelávaní v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

a demokratickému občianstvu a to špecificky v oblasti výučby 

o  Organizácii Spojených národov (OSN) a cieľoch udržateľného 

rozvoja. 

Pracovný jazyk:   anglický jazyk  

Rámcový program  

09:30 – 10:00  Registrácia pri Bráne 1 – Viedenské medzinárodné centrum  

10:00 – 11:00  Prehliadka Viedenského medzinárodného centra Organizácie Spojených národov  

11:00 – 11:10   Prestávka  

11:10 – 11:25 Privítanie  

Martin Nesirky, riaditeľ UNIS 

Oľga Algayerová, veľvyslankyňa, stála predstaviteľka SR  pri medzinárodných 

organizáciách 

Ľudovít Hajduk, riaditeľ ŠPÚ  

11:25 – 12:25  Transformácia nášho sveta: Organizácia Spojených národov v roku 2017 – úvodná 

prednáška 

Martin Nesirky, riaditeľ UNIS  

12:25 – 13:20 Obed   

13:20 – 14:00  Ciele udržateľného rozvoja – prednáška  

14:00 – 14:10  Prestávka  

14:10 – 15:10  Výučba o cieľoch udržateľného rozvoja – prezentácia výučbových materiálov  

UNIS 

15:10 – 15:20 Návšteva Organizácie Spojených národov vo Viedni – prezentácia  

UNIS Visitors Service  

15:20 – 16:20  Práca v skupinách a diskusia  

16:20 – 16:30  Vyhodnotenie a spätná väzba  

  



Organizačné pokyny  
 

Na workshop sa môžu prihlásiť učitelia/učiteľky všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov 

vo vyššom strednom vzdelávaní, nezávisle od vyučovacieho predmetu a dĺžky praxe. Workshop bude 

vedený zástupcami/lektormi priamo z organizácie UNIS a všetky aktivity budú prebiehať v anglickom 

jazyku. Tlmočenie nie je zabezpečené, každý účastník workshopu musí mať minimálnu komunikačnú 

úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jazyková úroveň záujemcov 

o workshop sa nebude overovať.  

V prípade záujmu môžu učitelia/učiteľky poslať vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej 

podobe na adresu: zuzana.licha@statpedu.sk, v kópii na denisa.duranova@statpedu.sk najneskôr do 

20.marca 2017. Zaslaním elektronického formulára sa záujemca/záujemkyňa záväzne prihlasuje na 

workshop a prehlasuje, že jeho/jej komunikačná úroveň anglického jazyka je minimálne B2 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  

Vybraným záujemcov/záujemkyniam bude zaslaný potvrdzujúci email o účasti na workshope do 

27.marca 2017 a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. 

S každým vybraným účastníkom/účastníčkou bude uzatvorená dohoda o poskytnutí cestovných 

náhrad, ktorá bude zaslaná elektronicky.   

Po aktívnej participácii na workshope každý účastník/účastníčka pošle na adresu ŠPÚ správu 

zo  služobnej cesty a dva metodické listy s aktivitami zameranými na výučbu o OSN a cieľoch 

udržateľného rozvoja.   

Účastníci/účastníčky budú mať zo strany ŠPÚ hradené: 

 cestovné z miesta bydliska do Bratislavy a späť a to vlakom alebo autobusom (nepreplácajú sa 

pohonné hmoty v prípade cesty osobným autom, ani 1. trieda vlak) 

 cestovné z Bratislavy do Viedne a späť  

 ubytovanie v Bratislave v noci z 18. na 19. mája 2017 do výšky 50 € (pre tých, ktorí nebývajú 

v Bratislave a blízkom okolí) 

Bližšie informácie ohľadom organizácie workshopu budú poskytnuté vybraným uchádzačom po 

potvrdení účasti zo strany Štátneho pedagogického ústavu.  

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vzdelávacej aktivity kontaktujte:  

 

PhDr. Denisa Ďuranová 

denisa.duranova@statpedu.sk  

 

Mgr. Zuzana Lichá 

zuzana.licha@statpedu.sk 
 

 

mailto:zuzana.licha@statpedu.sk
mailto:denisa.duranova@statpedu.sk
mailto:denisa.duranova@statpedu.sk
mailto:zuzana.licha@statpedu.sk

