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Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých 

Jesenná akadémia je vzdelávací program zameraný na podporu demokratického školského 

prostredia v Slovenskej republike. Jej cieľom je posilniť kompetencie pracovníkov pôsobiacich  

v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému 

občianstvu a ľudským právam. 

Rámcový vzdelávací program 

18. 10. 2017 (streda) 

Privítanie účastníkov vzdelávacieho programu, oficiálne otvorenie Jesennej akadémie 

12:00 – 12:45 Registrácia účastníkov 

13:00 – 14:00 Oficiálne otvorenie Jesennej akadémie 

Úvod k vzdelávaciemu programu, jeho ciele a význam 

14:00 – 15:00 Vzájomné predstavenie účastníkov programu a ich očakávania 

15:00 – 15:30 Prestávka 

15:30 – 17:15 Aktivity zamerané na skupinovú prácu 

19:00  Večera 

19. 10. 2017 (štvrtok) 

Základné princípy rozvoja demokratického a inkluzívneho školského prostredia 

8:00  Raňajky 

9:00 – 10:30 Naša škola – príklady dobrej praxe podporujúce výchovu a vzdelávanie k ľudským právam 

a demokratickému občianstvu 

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 12:30 Realita v našej škole – analýza demokratického a inkluzívneho prostredia 

12:30 Obed 

13:30 – 15:00 Demokracia a ľudské práva v škole – princípy a podpora rozvoja demokratického 

školského prostredia, demokratická správa školy 

15:00 – 15:30 Prestávka 

15:30 – 17:15 Interaktívne metódy a metódy spolupráce vo vyučovaní a učení sa 

19:00  Večera 

20:00  Večer regionálnej kultúry – prezentácia regiónov 
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20. 10. 2017 (piatok) 

Učenie a učenie sa: Vytváranie komunitných vzťahov a partnerstiev 

8:00  Raňajky 

9:00 – 10:30 Posilnenie tímovej práce a spolupráce medzi školami a inými aktérmi v oblasti vzdelávania 

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 12:30 Skupinová diskusia 

12:30 Obed 

13:30 – 15:30 Mapovanie problémov v našej školskej komunite – vzdelávanie o riadení projektov, 

kritériá, štruktúra, výzvy 

15:30 Prestávka 

16:00 – 17:30 Vypracovanie projektov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

a demokratickému občianstvu 

20:00  Večera 

21. 10. 2017 (sobota) 

Vzdelávanie o riadení projektov 

8:00  Raňajky 

9:00 – 10:30 Vypracovanie prvého návrhu akčných plánov 

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 12:30 Krátke predstavenie akčných plánov, spätná väzba 

12:30  Obed 

13:30 – 15.00 Nadväzujúce aktivity a riadenie projektov 

15:00 – 15:30 Konečné hodnotenie, záver vzdelávacej aktivity, certifikáty 

Nadväzujúce aktivity (október 2017 – máj 2018) 

október 2017 – marec 2018: IMPLEMENTÁCIA 

 finalizácia akčných plánov školských tímov; 

 implementácia akčných plánov zahŕňajúca participáciu školskej komunity s podporou trénera 

Európskeho Wergeland Centra a Štátneho pedagogického ústavu 

apríl 2018 – máj 2018: EVALUÁCIA A ZHODNOTENIE 

 vyhodnotenie implementácie akčných plánov; 

 príklady osvedčených postupov; 

 záverečný certifikát 
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Odborný realizačný tím Akadémie  

Demokratické školské prostredie pre všetkých 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽILVINAS GAILIUS 
facilitátor, Litva 
 
Žilvinas Gailius pôsobí ako školiteľ a supervízor na „Kitokie 
projektai”. Magisterský titul z pedagogiky získal na Univerzite 
Vytautas Magnus v Kaunas obhajobou práce „Pedagogické 
aspekty integrácie mladých do spoločnosti”. Je členom Litovskej 
asociácie konzultantov pre profesijné vzťahy. Diplom supervízora 
získal na Vytautas Magnus University (2005 – 2007). 
Spolupracoval na Partnerskom programe Rady Európy  
a Európskej Komisie „Advanced Training for Trainers in Europe” 
(2001 – 2003). 
Od roku 1996 sa podieľal na školeniach lektorov a trénerov  
pre prácu s mládežou vo viacerých Európskych mestách. Žilvinas 
Gailius v súčasnosti pracuje ako supervízor pre učiteľov  
a sociálnych pracovníkov, pričom pracuje prevažne s rusky 
hovoriacimi komunitami v týchto profesiách, ako aj s rusky 
hovoriacou mládežou. Jeho špecializáciou je neformálne 
vzdelávanie, zážitkové učenie a interkultúrne učenie. 

LARISA VASILEVA 
facilitátorka, Bulharsko 
 
Larisa Vasileva je učiteľkou dejepisu a občianskej náuky. Od roku 
1998 pôsobí aj ako školiteľka v Centre otvoreného vzdelávania 
(Open Education Centre) v Sofii. 
Od roku 2002 sa aktívne podieľa na rozvíjaní profesijných 
kompetencií učiteľov – vedie program zameraný na prípravu 
učiteľov v oblasti občianskej výchovy, ľudských práv, 
celosvetového vzdelávania a taktiež vedie interaktívne kurzy 
metodiky vzdelávania. 
Larissa Vasileva je členkou predstavenstva Vzdelávacieho centra 
mládeže v Pleveni. V súčasnosti participuje aj v programoch 
Európskeho Wergeland Centra: Regionálne akadémie a Podpora 
občianskeho vzdelávania v rusky hovoriacich regiónoch. Od roku 
2012 sa ako facilitátorka pravidelne zúčastňuje Letnej akadémie 
„Demokracia v škole“ v Poľsku, kde v rokoch 2014 a 2015 pôsobila 
ako hlavná facilitátorka. 
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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 
facilitátorka, 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. Zaoberá sa vyučovaním španielskeho jazyka ako cudzieho 
jazyka, Štátnym vzdelávacím programom a tvorbou školského 
vzdelávacieho programu pre cudzie jazyky. 
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Spolupracovníci na príprave a organizácii Akadémie: 

PhDr. Janka Píšová, PhD. (Štátny pedagogický ústav) 
PaedDr. Alena Minns, PhD. (IUVENTA) 
Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. (IUVENTA) 
 
 

DENISA ĎURANOVÁ 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, Slovenská republika 
 
Denisa Ďuranová pracuje ako výskumno-vývojová zamestnankyňa 
v Štátnom pedagogickom ústave v SR. Študovala na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre učiteľstvo všobecnovzdelávacích 
predmetov: anglický jazyk a literatúra – filozofia. Vo svojej 
rigoroznej práci v študijnom odbore politológia sa zamerala  
na komparáciu sociálnej politiky krajín Európskej únie. V oblasti 
školstva pôsobí od roku 2001. Zaoberá sa vyučovaním anglického 
jazyka ako cudzieho jazyka, Štátnym vzdelávacím programom a 
tvorbou školského vzdelávacieho programu pre cudzie jazyky, 
jazykovou politikou, projektami v oblasti jazykovej politiky v 
európskom kontexte, ako aj zabezpečovaním medzinárodnej 
spolupráce a komunikácie. Počas svojho odborného pôsobenia 
participovala ako koordinátor odborných aktivít na projektoch 
zameraných na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov. 
Bola členkou vo viacerých odborných skupinách  
na medzinárodnej úrovni za Slovenskú republiku, napríklad v 
expertnej skupine pre multilingvizmus pri Európskej komisii, 
poradnom výbore Európskej komisie Európsky indikátor 
jazykových kompetencií. Zastupuje Slovenskú republiku napríklad 
ako národná koordinátorka pri Európskej agentúre pre špeciálne a 
inkluzívne vzdelávanie, pri Európskom centre moderných jazykov 
Rady Európy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA KRNÁČOVÁ 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, Slovenská republika 
 
Anna Krnáčová pôsobí v Štátnom pedagogickom ústave  
na oddelení pre cudzie jazyky. Je absolventkou Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk  
a literatúra – ruský jazyk a literatúra. Počas svojho 
profesionálneho života sa v spolupráci s nadáciou U.S. ENGLISH 
Foundation, Inc. venovala jazykovým právam národnostných 
menšín v Európe. V súčasnosti sa venuje tvorbe vzdelávacích 
programov, výskumnej činnosti v oblasti vzdelávania cudzích 
jazykov a vyučovania anglického jazyka ako cudzieho jazyka. 
 

 

 

 

 

 

 


