
 
 

Diseminačné aktivity Rady Európy   

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru 

2. okrúhly stôl 

 

 

Miesto:  Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava 

Dátum:  23. 10. 2018  

Ciele:  Podporiť implementáciu Referenčného rámca kompetencií pre 

demokratickú kultúru na úrovni školy 

Zdieľať príklady dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k 

ľudským právam a demokratickému občianstvu 

Identifikovať možnosti implementácie Referenčného rámca kompetencií 

pre demokratickú kultúru na úrovni školy 

 

Okrúhly stôl na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou má byť prostriedkom k 

tomu, ako implementovať Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru 

v školskej praxi a to napríklad cez kritické myslenie žiakov, s ktorým súvisia 

kompetencie – schopnosť analyticky a kriticky myslieť, poznať a kriticky porozumieť 

sebe samému, kriticky porozumieť jazyku. Z tohto dôvodu druhý okrúhly stôl bude 

zameraný na implementáciu Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru 

na úrovni školy a triedy. Účastníci (v zložení z riaditeľov/riaditeliek škôl a 

učiteľov/učiteliek) budú diskutovať o súčasných výzvach a príležitostiach v oblasti 

výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, zdieľať 

príklady dobrej praxe, identifikujú možnosti implementácie a navrhnú odporúčania 

v predmetnej oblasti na úrovni školy/triedy. Okrúhly stôl bude prebiehať spolu s účasťou 

expertky Európskeho Wergeland Centra, zástupcov/zástupkýň Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborných pracovníkov/pracovníčok 

Štátneho pedagogického ústavu. 

 

Okrúhly stôl na regionálnej úrovni je realizovaný s finančnou podporou Rady 

Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym 

pedagogickým ústavom. 

  



 

Program 

 

9:30 – 9:40  Privítanie a otvorenie  

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ ŠPÚ  

9:40 – 10:00  Predstavenie diseminačných aktivít Rady Európy 

PhDr.  Denisa Ďuranová, PhDr. Jozef Facuna, PhD., ŠPÚ 

10:00 – 11:00  Príklady implementácie Referenčného rámca kompetencií 

pre demokratickú kultúru 

Caroline Gebara, Európske Wergeland Centrum  

11:00 – 11:45  Prestávka na kávu 

11:45 – 14:00      Implementácia kompetencií pre demokratickú kultúru v školskom 

prostredí 

Mgr. Zuzana Lichá, ŠPÚ  

14:00 – 14:30      Záver – vyhodnotenie a odporúčania 

14:30 – 15:00     Networking a prestávka na kávu  

 

  



Odborný tím  

 

 
 

 

 

 
  

 
              
 
 

 

 

Koordinačný projektový tím Diseminačné aktivity Rady Európy „Referenčný rámec 

kompetencií pre demokratickú kultúru ” 

 

Jozef Facuna, Štátny pedagogický ústav 

Denisa Ďuranová, Štátny pedagogický ústav 

Michaela Mlynarčíková, Štátny pedagogický ústav 

 

 
CAROLINE GEBARA 
EURÓPSKE WERGELAND CENTRUM, Nórsko 
 
Caroline Gebara pôsobí na pozícii senior poradcu v Európskom 

Wergeland Centre a vedie program Regionálne letné akadémie. Má 

dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a špecializuje sa  

na vzdelávanie k ľudským právam.  

Bola koordinátorkou a spolupracovníčkou vo viacerých programoch 

rozvoja profesijných kapacít v Európe, Severnej Afrike a na Strednom 

Východe pod schémou Ligy Arabských štátov, Európskej Únie a 

Ministerstva rozvoja v Nemecku. 

Vo svojej práci sa zameriava na problémy profesijného rozvoja 

pracovníkov vo vzdelávaní, participácie mládeže a vzdelávania  

k ľudským právam v povojnových oblastiach. 

Je členkou Skupiny konzultantov pre vzdelávanie mladých  

k ľudským právam. Magisterský titul MA získala na univerzite  

v Berlíne v študijnom odbore sociálne vedy. 

ZUZANA LICHÁ 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, Slovenská republika 

Zuzana Lichá pracuje ako výskumno-vývojová zamestnankyňa  

v Štátnom pedagogickom ústave v SR. Študovala na Univerzite 

Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov: španielsky jazyk a literatúra – francúzsky jazyk  

a literatúra.  

Počas svojho odborného pôsobenia participovala  

na školeniach organizovaných Radou Európy zameraných  

na inkluzívne vzdelávanie a posilnenie výchovy a vzdelávania  

pre demokratickú kultúru a tiež na projekte zameranom  

na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov v oblasti cudzích 

jazykov. Bola členkou medzinárodného tímu facilitátorov vzdelávacej 

aktivity Európskeho Wergeland Centra usporiadanej v SR Akadémia: 

Demokratické prostredie pre všetkých.  

Zaoberá sa vyučovaním španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka, 

Štátnym vzdelávacím programom a tvorbou školského vzdelávacieho 

programu pre cudzie jazyky.  


