
 
 

Diseminačné aktivity Rady Európy   

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru 

1. okrúhly stôl 

 

 

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

Dátum:  25. 9. 2018  

Ciele:  Zvýšiť informovanosť a záujem o implementáciu Referenčného rámca 

kompetencií pre demokratickú kultúru na národnej úrovni  

Podporiť implementáciu Referenčného rámca kompetencií pre 

demokratickú kultúru na národnej úrovni  

Identifikovať možnosti implementácie Referenčného rámca kompetencií 

pre demokratickú kultúru v kontexte Slovenskej republiky  

 

Okrúhly stôl na národnej úrovni s medzinárodnou účasťou má byť prostriedkom k tomu, 

ako implementovať Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru na národnej 

úrovni s celoslovenským pôsobením v rôznych typoch škôl. Účastníci okrúhleho stola sú 

vrcholoví manažéri pôsobiaci v rezorte školstva, z toho dôvodu, aby dopad tejto aktivity 

bol na národnej úrovni čo najväčší a aby sa zabezpečila spolupráca medzi Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými 

organizáciami, ktoré sa zaoberajú formálnym vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním 

tak, aby bolo pokryté primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie vrátane odborného 

vzdelávania, vzdelávanie učiteľov, celoživotné vzdelávanie, neformálne vzdelávanie. 

Účastníci okrúhleho stola v rámci aktivity budú diskutovať o možnostiach implementácie 

Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v tejto oblasti a diskusia bude 

prebiehať za účasti zahraničných expertov Rady Európy a spoluautorov Referenčného 

rámca kompetencií pre demokratickú kultúru.   

 

Okrúhly stôl na národnej úrovni je financovaný Radou 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 – 10:55  Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru  

Calin Rus, expert Rady Európy 

10:55 – 12:10  Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru.  

Usmernenia pre implementáciu (hlavné aspekty) 

Maria Luisa de Bivar Black, expertka Rady Európy 

12:10 – 13:10  Prestávka  

13:10 – 14:40      Panelová diskusia  

14:40 – 15:10      Zhrnutie a záver  

15:10 – 15:40     Networking a prestávka 

 

  



Tím expertov 1. okrúhly stôl 

 

Calin Rus 

 

Calin Rus pôsobí ako riaditeľ Interkultúrneho inštitútu v 

Temešvári v Rumunsku a ako expert Rady Európy pre 

oblasť výchovy k demokratickému občianstvu, vzdelávania v 

oblasti ľudských práv, interkultúrneho vzdelávania, rómskych 

a interkultúrnych vzťahov od roku 1998.  

Ako riaditeľ Interkultúrneho inštitútu v Temešvári má Calin 

Rus na starosti všeobecný manažment, strategické 

plánovanie, prípravu, dohľad, implementáciu a hodnotenie miestnych, národných, 

cezhraničných, európskych a medzinárodných projektov v oblasti interkultúrneho 

vzdelávania, výchovy k demokratickému občianstvu, interkultúrnych vzťahov, menšín, 

rómskych komunít interkultúrnej komunikácie, kultúrnych politík, rozvoja občianskej 

spoločnosti, migrácie, európskeho povedomia. Calin Rus iniciuje, koordinuje a zúčastňuje sa 

na európskych projektoch spolufinancovaných Radou Európy a Európskou komisiou a pôsobí 

vo výskume v oblasti vzdelávania, kultúrnych  politík, interetnických vzťahov, rómskych 

otázok, migrácie, transnárodnej mobility, občianskej participácie, cezhraničnej spolupráce, 

obrazu menšín a migrantov v médiách.  

Ako expert v oblastiach interkultúrneho vzdelávania, výchovy k demokratickému občianstvu, 

rómskych otázok Calin Rus participoval na aktivitách výchova k demokratickému 

občianstvu, k Rámcovému dohovoru o ochrane národnostných menšín a kultúrnych  politík; 

bol členom Poradného orgánu k projektu Vzdelávanie rómskych detí v Európe (2003 - 

2009); kľúčový expert v programe Posilnenie kultúry ľudských práv prostredníctvom 

medzináboženského a interkultúrneho dialógu na Ukrajine a Južnom Kaukaze (2008 - 

2010); vedúcim expertom pre komponent Prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre Rómov, 

Aškalov a Egypťanov, v rámci projektu Intekulturalizmus a Bolonský proces v Kosove 

(2009 - 2010); školiaci koordinátor ROMED Programu pre mediátorov pracujúcich 

v rómskych komunitách, od roku 2010 člen pedagogického tímu ROMED2 programu; od 

roku 2013 konzultant Rady Európy pre granty EHP a Nórska pre Programy o rómskych 

otázkach v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku (2012-2015); člen Ad hoc 

Expertnej skupiny pre kompetencie pre demokratickú kultúru (od roku 2014) – člen 

skupiny autorov Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru, 

koordinátor pilotného testovania deskriptorov kompetencií pre demokratickú kultúru; 

školiteľ v projekte podporujúcom vzdelávanie násilne navrátených ľudí a Rómov, Aškalov 

a Egypťanov v Kosove (2014-2015); účastník projektu Jazyková integrácia dospelých 

migrantov (2016); člen tímu zodpovedný za plánovanie a vzdelávací program pre obce 

prijímajúce Rómskych migrantov v rámci ROMACT programu (2016). Calin Rus je 

zároveň kľúčových expertom European Policy Advisors Network. 

 

 



Tím expertov 1. okrúhly stôl 

 

Luisa Black      

  

Ako vysokoškolský pedagóg na univerzite v Lisabone 

v Portugalsku bola  Luisa Black zodpovedná za úvod do 

vzdelávania učiteľov (história), kde sa zameriavala najmä na 

metódy výučby a dohľad nad stážistami na školách. Počas 

práce v pozícii expertky Rady Európy od roku 1996 bola 

Luisa Black zapojená do bilaterálnych, regionálnych 

a medzivládnych projektov v rôznych krajinách (Cyprus, 

Bosna, Azerbajdžan, Česká republika, Moldavsko, Kosovo, Ruská federácia, Ukrajina, 

Maďarsko, Rakúsko, Srbsko, Rumunsko, Nórsko a Estónsko) kde predniesla kľúčové 

prejavy, viedla interaktívne workshopy, spracovala vzdelávacie materiály a správy.  

V rámci spolupráce s Euroclio od roku 1998 bola jednou z expertiek zapojených v projekte 

Porozumenie spoločnej minulosti, učenie sa pre Európu, v ktorom participovali Albánsko, 

Bulharsko a Macedónsko.  

Ako konzultantka pre Radu Európy  mala Luisa Black na zodpovednosti rozsiahle 

projekty v Bosne Hercegovine a Kosove. Napísala Príručku pre učiteľov dejepisu v Bosne 

a Hercegovine (2008) a Výučba dejepisu v súčasnosti, prístupy a metódy (2011)  pre 

Kosovo, obe boli zverejnené Radou Európy. Bola jednou z autoriek a členkou redakčného 

a diseminačného tímu interaktívnej elektronickej učebnice Spoločné dejiny pre Európu bez 

deliacich čiar,  ktorá bola uvedená v roku 2014 a je autorkou  hodnotiacej správy projektu.  

Luisa Black je v súčasnosti členkou expertnej skupiny Rady Európy, ktorá spracovala 

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru, zároveň pôsobí 

v medzivládnom projekte Rady Európy Vzdelávanie pre rôznorodosť a demokraciu: 

výučba histórie v súčasnej Európe a je členkou tímu, ktorý sa venuje revízii Globálnych 

vzdelávacích usmernení, príručky Rady Európy Centra sever – juh pre pedagógov pre 

pochopenie a realizáciu globálneho vzdelávania.  

 

 

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 

 

 


