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VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov odborne, organizačne, 
metodicky a finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.1 

Pri vytváraní adaptačného programu pre žiaka – dieťa cudzincov je možné využiť materiály z nižšie 
uvedených vzdelávacích aktivít a projektov. Postup je možné konzultovať s realizátormi týchto aktivít. 

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ PLURILINGVÁLNYCH 
KOMPETENCIÍ 

Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu základnej 
a strednej školy (2014 – 2019) 

Názov 
Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu 
základnej a strednej školy 

Správca programu PaedDr. Darina Bačová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 

Číslo akreditácie 1425/2014-KV 

Druh aktualizačné 

Obdobie realizácie 2014 – 2019  

Cieľ 
Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti 
implementácie štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného 
procesu. 

Dokumenty učebný materiál je voľne dostupný na webovom sídle MPC: 
https://mpc-edu.sk/slovencina-pre-deti-cudzincov-v-edukacnom-procese 

  

 
1 § 146 Vzdelávanie cudzincov ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
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Metodika výučby slovenského jazyka pre učiteľov slovenského jazyka zameraná 
na vzdelávanie detí cudzincov v základnej a strednej škole 

Názov 
Metodika výučby slovenského jazyka pre učiteľov slovenského jazyka 
zameraná na vzdelávanie detí cudzincov v základnej a strednej škole 

Garant/ 
Správca programu 

Mgr. Zlata Ilievová 
Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave 

Druh aktualizačné 

Cieľ 
Prehĺbiť profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka 
a literatúry v oblasti metodiky výučby slovenského jazyka a literatúry 
zameranej na deti cudzincov v základnej a strednej škole. 

Informácie 
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/metodika-vyucby-
slovenskeho-jazyka-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-zamerana-na-vzdelavanie-
deti-cudzincov-v-zakladnej-a-strednej-skole/ 

 

Inšpiratívne jazykové vzdelávanie žiakov vo veku 3 – 12 rokov (2016 – 2019) 

Názov projektu Inšpiratívne jazykové vzdelávanie žiakov vo veku 3 – 12 rokov 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2016 – 2019 

Cieľ 
Pripraviť žiakov úspešne sa začleniť do jazykovo a kultúrno rôznorodého 
sveta. Podporiť jazykové a interkultúrne vzdelávanie žiakov vo veku 3 – 12 
rokov. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-
2019/Inspiringlanguagelearningintheearlyyears/tabid/3015/language/en-
GB/Default.aspx sú dostupné: 

– zdroje zamerané na rozvoj jazykových a interkultúrnych kompetencií 
učiteľov a žiakov, 

– princípy rozvoja raného jazykového vzdelávania,  
– inšpiratívne príbehy o jazykovom vzdelávaní v rôznych kontextoch, 
– odporúčania o prínose výučby jazykov v ranom veku.   
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Učebné cesty v jazykovom vzdelávaní detí (2020 – 2023) 

Názov projektu Učebné cesty v jazykovom vzdelávaní detí (PALINGUI) 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2020 – 2023 

Cieľ 

Podporiť rané jazykové vzdelávanie vo vzdelávacích kontextoch 
prostredníctvom metód a nástrojov, ktoré umožňujú identifikovať, 
porozumieť a dokumentovať jazykové vzdelávanie detí vo veku 3 – 12 
rokov 

Dokumenty 

Informácie a výstupy sú dostupné v anglickom jazyku: 
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-
2023/Languagelearningpathwaysofyoungchildren/tabid/4304/language/en-
GB/Default.aspx 

 

K celoškolskému jazykovému kurikulu. Príklady praxe zo škôl (2012 – 2015) 

Názov projektu K celoškolskému jazykovému kurikulu. Príklady praxe zo škôl (PlurCur) 

Správca programu/ 
Odborný garant Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2012 – 2015 

Cieľ 
Implementovať výučbu jazykov založenú na obsahu na všetkých 
„nejazykových“ vyučovacích hodinách 

Dokumenty 

Zdroje poskytujú nástroje, ktoré pomáhajú objasniť, rozvíjať 
a implementovať viacjazyčné, interkultúrne a inkluzívne celoškolské 
politiky, dostupné v anglickom jazyku: 
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-
2015/PlurCur/tabid/1750/language/en-GB/Default.aspx 
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Európsky deň jazykov (2001 – súčasnosť) 

Názov projektu Európsky deň jazykov (EDJ) 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, vzdelávacie, podporné materiály 

Obdobie realizácie 2001 – súčasnosť 

Cieľ 
Zlepšiť kvalitu výučby jazykov – materinského, druhého, cudzieho jazyka 
Podporiť rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych kompetencií 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://edl.ecml.at/ sú dostupné v rôznych jazykoch 
vrátane slovenského: 

– informácie pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie, 
– námety na jazykové hry a aktivity, 
– aktuálne súťaže. 

Príručka jazykových výziev tajného agenta, dostupné v slovenskom jazyku: 
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-
challenge-handbook-SK.pdf 

Tipy ako sa úspešne učiť jazyky, dostupné v anglickom jazyku: 
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/learn-languages/hoe-
EN.pdf?ver=2021-03-23-155703-147 
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Podpora multilingválnych tried I (2020) 

Názov projektu Podpora multilingválnych tried 

Grantová schéma 
Dohoda o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia 
jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky 
a Európskou komisiou 

Partnerské organizácie 
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 
Štátny pedagogický ústav 

Druh workshop pre učiteľov základných škôl a odborných pracovníkov 

Obdobie realizácie január 2020 – december 2020 

Cieľ 

Podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie 
priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi 

Zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych 
kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc 
z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov 

Podporiť pozitívny prístup k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti rozvíjaním 
porozumenia zásad a hodnôt, na ktorých sú založené pluralistické 
a interkultúrne prístupy, a rozvíjaním schopností učiteľov používať tieto 
prístupy vo výučbe 

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti plurilingválneho 
a interkultúrneho vzdelávania s cieľom podporiť demokratické 
a inkluzívne školské prostredie pre všetkých 

Dokumenty 

Informačné materiály a prezentácie expertov zamerané na: 

– multilingvizmus a plurilingvizmus,  
– plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe,  
– prínos multilingvizmu naprieč kurikulom,  
– jazyky a kultúrne povedomie,  
– rozvoj kompetencií pri podpore druhého jazyka naprieč všetkými 

vyučovacími predmetmi, 
– celoškolský prístup k multilingvizmu a plurilingvizmu 

sú dostupné v anglickom jazyku:  
https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/podpora-
multilingvalnych-tried/ 
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Podpora multilingválnych tried II (2021) 

Názov projektu Podpora multilingválnych tried 

Grantová schéma 
Dohoda o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia 
jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky 
a Európskou komisiou 

Partnerské organizácie 
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 
Štátny pedagogický ústav 

Druh 
workshop pre učiteľov základných škôl, stredných škôl a odborných 
pracovníkov 

Obdobie realizácie apríl 2021 – december 2021 

Cieľ 

Podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie 
priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi 

Zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych 
kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc 
z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov 

Podporiť pozitívny prístup k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti rozvíjaním 
porozumenia zásad a hodnôt, na ktorých sú založené pluralistické 
a interkultúrne prístupy, a rozvíjaním schopností učiteľov používať tieto 
prístupy vo výučbe 

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti plurilingválneho 
a interkultúrneho vzdelávania s cieľom podporiť demokratické 
a inkluzívne školské prostredie pre všetkých 

Dokumenty 

Informačné materiály a prezentácie expertov zamerané na: 

– multilingvizmus a plurilingvizmus,  
– plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe,  
– jazyky a kultúrne povedomie,  
– prínos multilingvizmu, 
– rozvoj kompetencií pri podpore druhého jazyka naprieč všetkými 

vyučovacími predmetmi,  
– učebné prostredie podporujúce rozvoj moderných jazykov: celoškolský 

prístup k multilingvizmu a plurilingvizmu 

sú dostupné v anglickom jazyku: 
https://www.statpedu.sk/sk/vyskum/vzdelavacie-aktivity/podpora-
multilingvalnych-tried-ii/ 
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Učebné prostredie podporujúce moderné jazyky (2016 – 2019) 

Názov projektu Učebné prostredie podporujúce moderné jazyky (EOL) 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2016 – 2019 

Cieľ 

Podporiť vytvorenie jazykovo podnetného učebného prostredia 
prostredníctvom prístupu, ktorý kombinuje kultúrne aspekty (obsah, 
hodnoty a ciele), štrukturálne podmienky (organizácia, prostriedky a 
priestory) a osobné faktory (ľudské zdroje, osobný a profesijný rozvoj).  

Podporiť rozvoj celoškolských jazykových projektov zameraných na 
podporu, posilnenie spolupráce a profesijného rozvoja všetkých aktérov. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-
2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/tabid/1865/ 
language/en-GB/Default.aspx sú dostupné:  
– nástroje na vytváranie jazykovo priateľského učebného prostredia, 
– on-line kurz profesijného rozvoja, 
– príklady praxe zo škôl adaptovateľné na iný kontext, 
– výskum v rámci EOL. 

 

Zvyšovanie jazykového povedomia vo výučbe nejazykových predmetov (2016 – 2019) 

Názov projektu Zvyšovanie jazykového povedomia vo výučbe nejazykových predmetov 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2016 – 2019 

Cieľ 

Podporiť jazykové vzdelávanie žiakov, ktorých prvý jazyk je odlišný od 
vyučovacieho jazyka, na nejazykových vyučovacích predmetoch. 

Podporiť učiteľov nejazykových vyučovacích predmetov identifikovať 
jazykové potreby žiakov. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-
2019/Languageofschooling/tabid/1854/language/en-GB/Default.aspx sú 
dostupné: 
– nástroje a materiály pre učiteľov na identifikáciu jazykových potrieb 

žiakov na nejazykových vyučovacích predmetoch, 
– technika scaffolding, 
– učebné materiály zamerané na podporu jazykového vzdelávania 

12/13 a 15/16 ročných žiakov na vyučovacích predmetoch ako napr. 
matematika, dejepis. 
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Rozvoj kompetencií učiteľov v pluralitných prístupoch (2020 – 2023) 

Názov projektu Rozvoj kompetencií učiteľov v pluralitných prístupoch 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2020 – 2023 

Cieľ 
Podporiť profesijné kompetencie učiteľov zamerané na implementáciu 
pluralitných prístupov. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-
2023/Developingteachercompetencesforpluralisticapproaches/tabid/4300/ 
language/en-GB/Default.aspx sú dostupné: 

– informácie a priebežné výstupy (plánované výstupy: školiace nástroje 
pre učiteľov jazykových  i nejazykových vyučovacích predmetov 
zamerané na rozvoj kompetencií žiakov atď.). 

 

Zdroje na hodnotenie jazykových kompetencií ovládania materinského jazyka žiakov 
migrantov (2020 – 2023) 

Názov projektu 
Zdroje na hodnotenie jazykových kompetencií ovládania materinského 
jazyka žiakov migrantov 

Správca programu/ 
Odborný garant Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2020 – 2023 

Cieľ 
Podporiť rozvoj materinského jazyka a viacjazyčný repertoár žiakov 
migrantov. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-
2023/Resourcesforassessingthehomelanguagecompetencesofmigrantpupils/ 
tabid/4297/language/en-GB/Default.aspx sú dostupné: 

– informácie a priebežné výstupy (plánované výstupy: mapovanie 
postupov a obsahov existujúcich úrovní, databáza postupov 
a skúseností, zoznam kritérií formatívneho hodnotenia, tréningový 
modul). 
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PODPORA A ROZVOJ INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ 

Vyučovanie založené na obsahu a plurilingválnom/kultúrnom povedomí (2008 – 2011) 

Názov projektu 
Vyučovanie založené na obsahu a plurilingválnom/kultúrnom povedomí 
(Conbat+) 

Správca programu/ 
Odborný garant Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2008 – 2011 

Cieľ 
Zvýšiť viacjazyčné a interkultúrne kompetencie a vedomosti učiteľov 
i žiakov. 

Dokumenty 

Na webovom sídle 
https://www.ecml.at/Resources/ECMLresources/tabid/277/ID/23/language/en-
GB/Default.aspx sú dostupné: 

– školiaci materiál zameraný na spôsob riadenia rozmanitosti v triede 
kombináciou viacjazyčných a plurikultúrnych prístupov,  

– materiály podporujúce jazykové vzdelávanie na nejazykových 
vyučovacích predmetoch.    

 

Jazykové kompetencie pre úspešné učenie sa vyučovacích predmetov (2012 – 2015) 

Názov projektu 
Vyučovanie založené na obsahu a plurilingválnom/kultúrnom povedomí 
(Conbat+) 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2012 – 2015 

Cieľ 
Podporiť jazykové vzdelávanie žiakov, ktorých prvý jazyk je odlišný od 
vyučovacieho jazyka, na nejazykových vyučovacích predmetoch. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-
2015/LanguageDescriptors/tabid/1800/language/en-GB/Default.aspx sú 
dostupné:  

– deskriptory pre čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, 
písomný prejav a ústny prejav pre vyučovacie predmety 
dejepis/občianska náuka a matematika pre 12/13 a 15/16 ročných 
žiakov, 

– publikácia zameraná na jazykovú podporu žiakov na nejazykových 
vyučovacích predmetoch (dejepis/občianska náuka, matematika). 
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Autobiografia interkultúrnych stretnutí 

Názov projektu Autobiografia interkultúrnych stretnutí 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Generálne riaditeľstvo pre demokraciu Rady Európy (DG II) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Cieľ Podporiť rozvoj interkultúrnej kompetencie a povedomia. 

Dokumenty 

Na webovom sídle https://www.coe.int/en/web/autobiography-intercultural-
encounters sú dostupné: 

– Autobiografia interkultúrnych stretnutí (AIE) a Autobiografia 
interkultúrnych stretnutí prostredníctvom vizuálnych médií (AIEVM) – 
k dispozícii v štandardnej verzii pre starších žiakov a dospelých a pre 
mladších žiakov, 

– on-line kurz (samoštúdium) pre pedagógov, ktorý obsahuje činnosti 
založené na kľúčových konceptoch a teórii, ktoré sú základom 
autobiografie interkultúrnych stretnutí, s cieľom pomôcť učiteľom, 
školiteľom a pracovníkom s mládežou preskúmať potenciál tohto 
pedagogického nástroja na vzdelávanie prostredníctvom reflexie 
osobných interkultúrnych skúseností. 
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PODPORA DEMOKRATICKÉHO A INKLUZÍVNEHO ŠKOLSKÉHO 
PROSTREDIA 

Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí (2020) 

Názov projektu Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí 

Správca programu Štátny pedagogický ústav 

Druh náučný webinár 

Obdobie realizácie 27. august 2020 

Cieľ 
Vysvetliť základné pojmy a legislatívne východiská problematiky, ktoré 
majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo 
žijúcich v zahraničí. 

Dokumenty 

záznam z webinára: https://www.youtube.com/watch?v=GxvZZAYG9i4 

prezentácia:  
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-
deti-cudzincov/erasmus-vzdelavanie_deti_cudzincov.pdf  

 

Vzdelávanie o utečencoch (2019 – 2020) 

Názov Vzdelávanie o utečencoch 

Správca programu sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR 

Partnerské organizácie 
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 
Štátny pedagogický ústav 

Druh 
školenia riadiacich pracovníkov a učiteľov základných a stredných škôl 
pracujúcich s deťmi so štatútom azylanta 

Obdobie realizácie 2019 – 2020  

Cieľ 
Začleňovanie utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov do výchovno-
vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike 

Dokumenty 

Vzdelávacie materiály UNHCR pre základné a stredné školy v SR: 

‒ osnovy a sprievodca aktivitami  
‒ osvedčené postupy ako pracovať s viacjazyčnými žiakmi 
‒ usmernenie, ako pracovať s deťmi utečencov, ktoré zažili stres 

a traumu 
‒ súhrn tipov na začleňovanie témy utečencov do rôznych vyučovacích 

predmetov (dejepis, geografia, občianska náuka a pod.). 

Vzdelávacie materiály zahŕňajú aj animované videá a sú dostupné 
v slovenskom jazyku na:  
https://www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html 
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Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov (2016 – 2018) 

Názov projektu Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov 

Grantová schéma 
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených 
postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy (projekt schválený pod číslom: 2016-1CZ01-KA202-024034) 

Partnerské organizácie 

Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie, Česká republika (hlavný 
koordinátor projektu) 
Štátny pedagogický ústav, Slovenská republika 
Asociácia C.E.M.E.A. v Neapole (Associazione C.E.M.E.A. Napoli), 
Taliansko 
Prvé všeobecné lýceum Trikala (1st General Lyceum of Trikala), Grécko 

Obdobie realizácie október 2016 – máj 2018 

Cieľ 
Podporiť učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí 
cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, 
Českej republike, Taliansku a Grécku 

Dokumenty 

Informácie o projekte sú dostupné: 
https://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-vzdelavanie-
ucitelov-k-inkluzii-deti-cudzincov/  

Príklad dobrej praxe v oblasti inklúzie detí cudzincov v základnej škole je 
dostupný v anglickom jazyku: 

https://www.statpedu.sk/files/sk/erasmus-vzdelavanie-
ucitelov/example_good_school_practice_slovak_republic.pdf 

Vzdelávacia aktivita pre učiteľov k inklúzii detí cudzincov v škole je 
dostupná v slovenskom jazyku: 

https://www.statpedu.sk/files/sk/erasmus-vzdelavanie-
ucitelov/vzdelavacia_aktivita_material_pre_ucitelov_slovenska_republika.pdf  

Vzdelávacia aktivita pre učiteľov k inklúzii detí cudzincov v škole je 
dostupná v anglickom jazyku: 

https://www.statpedu.sk/files/sk/erasmus-vzdelavanie-
ucitelov/training_unit_for_teachers_slovak_republic.pdf 
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Spoločný prístup komunity k vzdelávaniu migrantov (2012 – 2015) 

Názov projektu Spoločný prístup komunity k vzdelávaniu migrantov 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) 

Druh informačné, odborné, vzdelávacie a podporné materiály 

Obdobie realizácie 2012 – 2015 

Cieľ 
Ponúknuť inovatívne spôsoby ako zlepšiť vzdelávanie mladých migrantov 
podporou prepojenia medzi školou, domácim prostredím a pod. 

Dokumenty 
Virtuálny otvorený kurz je dostupný v anglickom jazyku: 
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-
2015/Community/tabid/1836/Default.aspx 

 

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v rámci Rady Európy 
Pestalozzi (2006 – 2017) 

Názov projektu Program Pestalozzi 

Správca programu/ 
Odborný garant 

Rada Európy 

Druh vzdelávacie a odborné materiály 

Obdobie realizácie 2006 – 2017 

Cieľ 
Zefektívniť metodické a didaktické postupy v rámci celoživotného 
vzdelávania zamerané na podporu demokratického a inkluzívneho 
školského prostredia pre všetkých žiakov 

Dokumenty 

Informačné materiály a odborné publikácie: 

– Úlohy pre demokraciu. 60 aktivít na učenie a hodnotenie 
transverzálnych postojov, zručností a znalostí 

– Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií prostredníctvom vzdelávania 
– Interkultúrne kompetencie pre všetkých 

sú dostupné v anglickom jazyku: 
https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/publications 

Vzdelávacie materiály v anglickom, príp. francúzskom jazyku: 

– Evalvácia a hodnotenie transverzálnych postojov, zručností a znalostí, 
dostupné: https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/eval1 

– Výchova a vzdelávanie k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, dostupné: 
https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/lcd 

– Interkultúrne vzdelávanie, dostupné: 
https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/ice 
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Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (2018 – 2021) 

Názov projektu Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru 

Správca programu Rada Európy 

Obdobie realizácie 2018 – 2021 

Cieľ 
Podporiť implementáciu modelu kompetencie pre demokratickú kultúru 
v štyroch oblastiach: hodnoty, postoje, schopnosti, poznanie a kritické 
porozumenie 

Dokumenty 

Publikácie a materiály zamerané na podporu modelu kompetencie 
pre demokratickú kultúru v anglickom jazyku: 

– Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Kontext, 
koncept a model. Zväzok 1 (i v slovenskom jazyku) 

– Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Deskriptory 
kompetencií pre demokratickú kultúru. Zväzok 2 (i v slovenskom 
jazyku) 

– Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Usmernenia 
k implementácii. Zväzok 3 

– Portfólio kompetencií pre demokratickú kultúru – nástroj podpory 
demokratických a interkultúrnych kompetencií pre žiakov od 10/11 
rokov 

– Portfólio kompetencií pre demokratickú kultúru – nástroj podpory 
demokratických a interkultúrnych kompetencií pre žiakov vo veku do 
10/11 rokov 

– Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru – 
Kompetencie pre demokratickú kultúru a dôležitosť jazykov  

sú dostupné: 
https://www.coe.int/en/web/education/publications#{%2278266904%22:[0]} 

Správa k diseminačným aktivitám Rady Európy k Referenčnému rámcu 
kompetencií pre demokratickú kultúru, vrátane sumáru záverov 
a odporúčaní na národnej a školskej úrovni k implementácii kompetencií 
pre demokratickú kultúru v oblasti kurikula, pedagogiky, podpory 
a vzdelávania učiteľov je dostupná v slovenskom jazyku: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/diseminacne-aktivity-
radu-europy/sprava_okruhle_stoly_rfcdc.pdf 

Vzdelávací materiál pre učiteľov zameraný na implementáciu kompetencií 
pre demokratickú kultúru v školskom prostredí je dostupný v slovenskom 
jazyku: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/diseminacne-aktivity-
radu-europy/priloha-c-4.pdf 

Kurzy Rady Európy v oblasti vytvárania demokratického a inkluzívneho 
školského prostredia vrátane interkultúrneho vzdelávania sú dostupné 
v anglickom jazyku: 
https://www.coe.int/en/web/learning-resources/self-learning-courses 
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Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. 
Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť (2016 – 2017) 

Názov projektu 
Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie 
pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť 

Grantová schéma 
Bilaterálny fond na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej 
republike) 

Partnerské organizácie 

Rada Európy 
Európske Wergeland Centrum 
Metodicko-pedagogické centrum 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
Nadácia otvorenej spoločnosti 
Národný ústav pre vzdelávanie v ČR 

Druh 
vzdelávací program pre základné školy a gymnáziá s osemročným 
vzdelávacím programom 

Obdobie realizácie október 2016 – jún 2017 

Cieľ 

Podporiť demokratickú a inkluzívnu školskú klímu v Slovenskej a Českej 
republike 

Posilniť profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl 
v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému 
občianstvu 

Zvýšiť kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl pracovať 
s rozmanitosťou v triede a v škole 

Dokumenty 

Informácie o projekte sú dostupné:  
https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-
regionalna-akademia/  

Správa s odporúčaniami a príkladmi overených postupov základných škôl 
je dostupná v slovenskom jazyku: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/slovenska-
ceska-regionalna-akademia/sprava-odporucaniami-prikladmi-overenych-
postupov.pdf 
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Spracovali: PhDr. Denisa Ďuranová, PhDr. Janka Píšová, PhD. 
Preklad: PhDr. Denisa Ďuranová 
Grafická úprava: Ing. Gabriela Némethová 

Podklad je súčasťou intelektuálneho výstupu Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej 
republike v rámci projektu č. 2019-1-SK01-KA201-060698 Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov 
pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci 
programu Erasmus+. 
Koordinátori: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Denisa Ďuranová 

 

Jesenná akadémia : Demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – 
Uznanie – Rovnosť (2017 – 2018) 

Názov projektu Jesenná akadémia : Demokratické prostredie pre všetkých 

Správca programu Štátny pedagogický ústav 

Partnerské organizácie Európske Wergeland Centrum 

Druh vzdelávací program pre základné školy a stredné školy 

Obdobie realizácie január 2017 – jún 2018 

Cieľ 

Podporiť demokratickú a inkluzívnu školskú klímu  

Zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl 
s cieľom podporiť princípy demokratickej školy 

Podporiť účastníkov pri rozvíjaní školských projektov v oblasti výchovy 
a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ktoré sú 
orientované na utváranie demokratického a inkluzívneho školského 
prostredia pre všetkých žiakov 

Dokumenty 

Informácie o projekte sú dostupné: 
https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/jesenna-
akademia-2017-demokraticke-skolske-prostredie-vsetkych/  

Prehľad vybraných zdrojov Rady Európy k výchove a vzdelávaniu k ľudským 
právam a demokratickému občianstvu na praktické využitie učiteľmi 
vo výchovno-vzdelávacom procese je dostupný v slovenskom jazyku: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/jesenna-
akademia-2017-demokraticke-skolske-prostredie-vsetkych/prehlad-vybranych-
zdrojov-rady-europy-k-edc_hre.pdf 
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Jesenná akadémia : Demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – 
Uznanie – Rovnosť (2017 – 2018) 

Názov projektu Jesenná akadémia : Demokratické prostredie pre všetkých 

Správca programu Štátny pedagogický ústav 

Partnerské organizácie Európske Wergeland Centrum 

Druh vzdelávací program pre základné školy a stredné školy 

Obdobie realizácie január 2017 – jún 2018 

Cieľ 

Podporiť demokratickú a inkluzívnu školskú klímu  

Zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl 
s cieľom podporiť princípy demokratickej školy 

Podporiť účastníkov pri rozvíjaní školských projektov v oblasti výchovy 
a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ktoré sú 
orientované na utváranie demokratického a inkluzívneho školského 
prostredia pre všetkých žiakov 

Dokumenty 

Informácie o projekte sú dostupné: 
https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/jesenna-
akademia-2017-demokraticke-skolske-prostredie-vsetkych/  

Prehľad vybraných zdrojov Rady Európy k výchove a vzdelávaniu k ľudským 
právam a demokratickému občianstvu na praktické využitie učiteľmi 
vo výchovno-vzdelávacom procese je dostupný v slovenskom jazyku: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/jesenna-
akademia-2017-demokraticke-skolske-prostredie-vsetkych/prehlad-vybranych-
zdrojov-rady-europy-k-edc_hre.pdf 

 


