
Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska

Na ceste hľadania a premeny

Konferencia sa koná pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, predsedu KBS
a Jána Horeckého, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

26. - 28. apríl 2023
Atrium Hotel, Nový Smokovec; https://atriumhotel.sk/

Kľúčové témy
1. Systémové zmeny v školstve v kontexte s učením vedúcim ku kompetenciám
2. Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja školy
3. Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
4. Kríza identity mladého človeka
5. Rozvíjanie kybernetickej bezpečnosti v prostredí školy
6. Pohľad Cirkvi na misiu cirkevných škôl v kontexte so synodalitou a aktuálnymi problémami doby



Prológ

Streda  26. apríl 2023

16:00 - 17:15 Práca v odborných sekciách I.

17:15 - 17:45 Prestávka

17:45 - 19:00 Práca v odborných sekciách II.

19:00 - 19:30 Večera

19:30 - 24:00 Wellness, voľný program

Štvrtok  27. apríl 2023

07:00 - 08:00  Raňajky

09:00 - 10:30  Učenie vedúce k získavaniu kompetencií tvorivo konať
  Interaktívny workshop
  Juraj Hromkovič, vysokoškolský pedagóg, profesor na univerzite ETH v Zürichu

09:00 - 11:00  Prezentácia a ubytovanie

Hlavný program

Štvrtok   27. apríl 2023

11:00 - 12:00  Svätá omša
  Celebruje Mons. Bernard Bober

12:00 - 13:15  Obed

13:30 - 14:00  Otvorenie konferencie
  Daniel Masarovič, prezident ZKŠS
  J. E. arcibiskup Bernard Bober, predseda KBS
  Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Louis-Marie Piron, generálny sekretár CEEC
  Martin Čech, vedúci sekcie cirkevných škôl ČBK

14.00 – 14.30  Misia cirkevných škôl na synodálnej ceste Cirkvi
  Ako realizovať formáciu tých, ktorí formujú dnešnú mládež?
  J. E. biskup Tomáš Holub, predseda Českej biskupskej konferencie za školstvo

Štvrtok   27. apríl 2023

14:30 - 15:30  Hľadanie spôsobu ako vyučovať kompetencie
  Misia školy 21. storočia
  Juraj Hromkovič, vysokoškolský pedagóg, profesor na univerzite ETH v Zürichu

15:30 - 16:00  Prestávka

16:00 - 17:00  Rozvíjanie kompetencií vo vyučovacom procese
  Misia EDUAWEN EUROPE - Vzdelávanie pre 21. storočie
  Darina De Jaegher, hlavná expertka a autorka programov FinQ a EduQ

17:00 - 18:00  Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
  Sebahodnotenie ako nástroj zvyšovania kvality školy
  Alžbeta Štofková Dianovská, hlavná školská inšpektorka

18:30 - 24:00  Večera, wellness

  
  Súčasťou večerného programu bude neformálna diskusia s vladykom Lachom
  a prezentácia filmu Slobodní.

Piatok  28. apríl 2023

10:00 - 10:15  Prestávka

10:15 - 11:30  Kríza identity mladého človeka
  Hodnotové postoje k otázkam porúch pohlavnej identity a procesy
  identifikácie mladého človeka

  Panelová diskusia - moderuje Renáta Ocilková
  Eva Grey, lekárka, vedúca Ústavu sociálnej práce VŠZSP sv. Alžbety
  Eva Naništová, psychologička, dekanka Fakulty psychológie PEVŠ
  Hana Imlaufová, špeciálna pedagogička a psychoterapeutka, KPPP Praha
  Juraj Sedláček, kňaz, univerzitný kaplán, rektor UPC Trenčín

11:30 - 12:00  Misia cirkevných škôl na synodálnej ceste Cirkvi
  Ako rozlišovať znamenia čias pre formáciu pedagógov a mladého človeka?
  Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup bratislavský

12:30 - 13:30  Svätá omša
  Celebruje Mons. Ján Kuboš

13:30   Obed

Program

Piatok  28. apríl 2023
07:00 - 08:00  Raňajky
08:30 - 09:15  Príklady dobrej praxe
  1. Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
  cielené na materské školy a I. stupeň ZŠ
  Ivett Pavlis, lektorka OZ Zippy, zakladateľka projektu Rodič ľavou zadnou

  2. Programy na rozvíjanie kybernetickej bezpečnosti v prostredí školy
  cielené na II. stupeň ZŠ a SŠ
  Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
  Vladimír Šujan, projektový manažér spoločnosti Alef
  Hodina s hrdinami internetu
  Matúš Koprda, Slavomíra Matysová, lektori Teach for Slovakia
  
  Programy budú prebiehať paralelne. Výber programu pri registrácii.

9:15 - 10:00  Problémové správanie detí a mládeže: príčiny - prejavy - prevencia
  Hľadanie odpovedí pre prax na školách
  Eva Naništová, psychologička, dekanka Fakulty psychológie PEVŠ
  Mária Dědová, psychologička, prodekanka FFTU v Trnave
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12:30 - 13:30  Svätá omša
  Celebruje Mons. Ján Kuboš

13:30   Obed

Program

Piatok  28. apríl 2023
07:00 - 08:00  Raňajky
08:30 - 09:15  Príklady dobrej praxe
  1. Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
  cielené na materské školy a I. stupeň ZŠ
  Ivett Pavlis, lektorka OZ Zippy, zakladateľka projektu Rodič ľavou zadnou

  2. Programy na rozvíjanie kybernetickej bezpečnosti v prostredí školy
  cielené na II. stupeň ZŠ a SŠ
  Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
  Vladimír Šujan, projektový manažér spoločnosti Alef
  Hodina s hrdinami internetu
  Matúš Koprda, Slavomíra Matysová, lektori Teach for Slovakia
  
  Programy budú prebiehať paralelne. Výber programu pri registrácii.

9:15 - 10:00  Problémové správanie detí a mládeže: príčiny - prejavy - prevencia
  Hľadanie odpovedí pre prax na školách
  Eva Naništová, psychologička, dekanka Fakulty psychológie PEVŠ
  Mária Dědová, psychologička, prodekanka FFTU v Trnave



Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
Uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku. Vysokoškolský pedagóg pôsobiaci ako profesor vo Švajčiarskom federálnom 
technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Je autorom viac ako 200 odborných monografií, viacerých kníh (okolo 40), vysokoškolských učebníc a vedeckých publikácií v siedmich 
jazykoch najmä z oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Je členom Slovenskej akademickej spoločnosti, Učenej 
spoločnosti SAV a viacerých programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Má dve štátne vyznamenania.

Učenie vedúce k získavaniu kompetencií tvorivo konať
Pod kompetenciou rozumieme expertízu, ktorá umožňuje na základe vedomostí a skúseností hľadať originálne riešenie pre širší okruh rôznorodých úloh. Ako učiť tak, aby žiaci 
získavali kompetencie v zmysle schopnosti tvorivo a originálne konať v nových situáciách? Inovatívne postupy výučby priblížime na ukážkach konkrétnych príkladov z vyučovania 
matematiky a informatiky v prvých štyroch ročníkov základnej školy.

Uskutoční sa formou interaktívneho workshopu

Hľadanie spôsobu ako vyučovať kompetencie

Dosahovanie kompetencií je zložitý proces, pretože súvisí s hlavným cieľom výučby, ktorým je rozvíjanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu osobnosti žiakov s dôrazom 
na tvorivosť a originalitu. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia stavu dosiahnutých vedomostí a zručností potrebujeme merať dosiahnutý pokrok žiaka prostredníctvom úrovne 
kompetencií. Aké nástroje k tomu potrebujeme? Ako meniť vzdelávanie, aby žiaci získavali kompetencie? Ktoré kompetencie nemôže nahradiť automatizácia spojená s rýchlym 
rozvojom súčasných technológií?

Mgr. Darina De Jaegher
Programová riaditeľka DaCoSiDe. Je autorkou inovatívneho programu FinQ a dlhodobo sa zaoberá problematikou rozvoja systémového myslenia a efektívneho učenia sa. Pôsobí 
vo vedeckom tíme, ktorý popisuje procesy poznávania a vytvára databázu deskriptorov poznávania a sociálnej interakcie (DaCoSiDe) na medzinárodne najpoužívanejšej 
kognitívnej škále A1 až C2 CEFR. V roku 2018 založila spoločnosť EDUAWEN EUROPE, ktorej základnou ideou je podporiť výskum v oblasti vzdelávania, zlepšiť školské prostredie 
na Slovensku a zabezpečiť profesijný rozvoj učiteľov v oblasti podpory kompetencií pre 21. storočie.

Rozvíjanie kompetencií vo vyučovacom procese
Ako môžeme zmeniť školu v 21. storočí, aby poskytovala všetkým žiakom podnetné učebné aktivity vedúce k vzostupu ich myslenia a konania? Škola, ktorá je príťažlivá tým,     
že sa nezameriava len na verbálne memorovanie, ale vedie žiakov k zdokonaľovaniu sa v spôsobilosti komunikovať, myslieť a konať. Škola, ktorá vie otvorene komunikovať                 
so žiakmi a rodičmi. Príspevok sa zaoberá možnými cestami ako implementovať inovácie v oblasti vzdelávania do vyučovania a tiež konkretizuje vhodné a inovatívne nástroje 
pre vzdelávanie v 21. storočí pre učiteľov a žiakov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu, systémové myslenie a konanie žiakov v škále rozvoja kompetencií A1 až C1.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka. Od roku 1998 pracuje v regionálnom školstve. Pracovala na rôznych riadiacich pozíciách v školstve a pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu         
pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavne školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov            
za kvalitu svojej práce. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu,        
že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v SR špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl. ŠŠI v rámci 
realizácie projektu  ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúka školám metodickú príručku, ktorá obsahuje nielen základné 
informácie ako uskutočňovať autoevalváciu, ale ponúka i evalvačné nástroje a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. Príspevok sa zameriava na stručnú rekapi- 
tuláciu obsahu príručky autoevalvácie ako i evalvačných dotazníkov.

JUDr. Ivett Pavlis
Vyštudovaná právnička a pedagogička s neutíchajúcou chuťou a vášňou pre vzdelávanie seba aj druhých. Má za sebou rôzne úspešné projekty, napr. organizáciu a vedenie 
webinárov, školení, konferencií. Jej meno je spojené so vznikom materského centra Piškótka, ktoré prerástlo do Rodiča ľavou zadnou a neskôr i Učiteľa ľavou zadnou. Tu zastrešu-
je vzdelávanie nielen rodičov, ale i učiteľov, vychovávateľov a v neposlednom rade žiakov. Turistika, príroda, knihy a cestovanie sú jej vášňou, vďaka ktorej verí, že rodiny a školstvo 
na Slovensku čaká príjemná zmena.

Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
Často si dnes kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vieme „vychádzať“ sami 
so sebou a s druhými ľuďmi, vieme zvládať problematické a záťažové situácie. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme problémového či agresívneho správania, úniku do závislostí 
od alkoholu, drog alebo iných látok/vecí, psychickému zrúteniu? Nácvik týchto potrebných zručností je obsahom programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamará-
ti a Kamaráti Jabĺčka. Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohí z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj 
príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely            
a predsudky medzi nami.

Ing. Vladimír Šujan
Projektový manažér spoločnosti ALEF, ktorá je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994. Dnes ALEF patrí medzi najväčších a najsilnejších distribútorov 
na Slovensku a pôsobí tiež v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Špecializuje sa na technológie spoločnosti Cisco, s ktorými má viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Ich portfólio 
dopĺňajú produkty spoločností NetApp, Meraki, F5 Networks a Invea-Tech.

Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
V dnešnej dobe je vidieť silnejúci dopyt po expertoch, ktorí dokážu ochrániť štátne alebo privátne počítačové siete a systémy pred kybernetickými útokmi. Je predpoklad,                 
že v budúcnosti bude tento dopyt ešte silnejší. Títo experti sú navyše dobre finančne ohodnotení, a keďže dokážu pracovať vzdialene, môžu svoje služby jednoducho ponúkať  
na celosvetovom trhu. Predstavíme Vám prakticky zameraný predmet, ktorý sa venuje výchove takýchto expertov. 

Matúš Koprda
Po štúdiu pôsobil na ZŠ v Rožňave. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na tom, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie, a preto sa rozhodol zapojiť 
do osvety programu Hrdinovia internetu.

Slavomíra Matysová
Vyštudovala anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Pracovné skúsenosti má najmä s prácou s deťmi predškolského veku. Do programu Hrdinovia internetu sa zapojila preto,           
lebo chce pomôcť budovať povedomie o bezpečnom používaní internetu.

Hodina s hrdinami internetu
Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať           
si súkromie, ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave. Venuje sa témam z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie, environmentálnej 
psychológie a psychológie domova, garantuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii. V súčasnostije dekankou Fakulty psychológie PEVŠ.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie.
V súčasnosti je riaditeľkou Psychologickej ambulancie Centra podpory študentov TU, predsedníčkou Slovenského inštitútu logoterapie a prodekankou Filozofickej fakulty TU.

Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
Ktoré prejavy nežiaduceho správania žiakov sa vyskytujú v školskom prostredí? Aké sú príčiny problémového správania žiakov? Čo sa skrýva za narastajúcou agresivitou, aké 
faktory podporujú šikanujúce správanie v škole? V čom sú špecifiká kyberšikanovania ? Ako môžeme naučiť deti zvládať ťažkosti a posilňovať ich socio-emocionálne zdravie?     
V čom spočíva úloha intervenčných programov v prevencii šikanovania? Ako vytvoriť na škole prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa?

Kríza identity mladého človeka
Súčasná antropologická dezorientácia, ktorá postupne zapĺňa všetky médiá i sociálne siete a ktorá má tendenciu zotrieť rozdiely medzi mužom a ženou, má bezpochyby vplyv 
aj na názory našich detí, našich žiakov a študentov. Stále viac sa stretávame s krízou identity mladého človeka. Pre naše deti je to živá a aktuálna téma. Učiteľ potrebuje týmto 
problémom a otázkam mladých rozumieť a ponúknuť mladým primerané odpovede. Čo mladých najviac zneisťuje a prečo sa kríza identity vôbec vynára? Je pohlavná identita to, 
čo nás definuje? Čo potrebujú mladí počuť a čo potrebujeme my vedieť? Ako byť láskavým a múdrym sprievodcom a ostať verným pravde?

Panelová diskusia
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., lekárka, vedúca Ústavu sociálnej práce VŠZSP sv. Alžbety
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc, psychologička a psychoterapeutka, dekanka Fakulty psychológie PEVŠ
Mgr. Hana Imlaufová, špeciálna pedagogička a psychoterapeutka, Kresťansko pedagogicko-psychologická poradňa Praha
Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., kňaz, univerzitný kaplán, rektor UPC Trenčín
Moderuje PaedDr., Mgr. Renáta Ocilková

Lektori a témy



Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
Uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku. Vysokoškolský pedagóg pôsobiaci ako profesor vo Švajčiarskom federálnom 
technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Je autorom viac ako 200 odborných monografií, viacerých kníh (okolo 40), vysokoškolských učebníc a vedeckých publikácií v siedmich 
jazykoch najmä z oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Je členom Slovenskej akademickej spoločnosti, Učenej 
spoločnosti SAV a viacerých programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Má dve štátne vyznamenania.

Učenie vedúce k získavaniu kompetencií tvorivo konať
Pod kompetenciou rozumieme expertízu, ktorá umožňuje na základe vedomostí a skúseností hľadať originálne riešenie pre širší okruh rôznorodých úloh. Ako učiť tak, aby žiaci 
získavali kompetencie v zmysle schopnosti tvorivo a originálne konať v nových situáciách? Inovatívne postupy výučby priblížime na ukážkach konkrétnych príkladov z vyučovania 
matematiky a informatiky v prvých štyroch ročníkov základnej školy.

Uskutoční sa formou interaktívneho workshopu

Hľadanie spôsobu ako vyučovať kompetencie

Dosahovanie kompetencií je zložitý proces, pretože súvisí s hlavným cieľom výučby, ktorým je rozvíjanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu osobnosti žiakov s dôrazom 
na tvorivosť a originalitu. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia stavu dosiahnutých vedomostí a zručností potrebujeme merať dosiahnutý pokrok žiaka prostredníctvom úrovne 
kompetencií. Aké nástroje k tomu potrebujeme? Ako meniť vzdelávanie, aby žiaci získavali kompetencie? Ktoré kompetencie nemôže nahradiť automatizácia spojená s rýchlym 
rozvojom súčasných technológií?

Mgr. Darina De Jaegher
Programová riaditeľka DaCoSiDe. Je autorkou inovatívneho programu FinQ a dlhodobo sa zaoberá problematikou rozvoja systémového myslenia a efektívneho učenia sa. Pôsobí 
vo vedeckom tíme, ktorý popisuje procesy poznávania a vytvára databázu deskriptorov poznávania a sociálnej interakcie (DaCoSiDe) na medzinárodne najpoužívanejšej 
kognitívnej škále A1 až C2 CEFR. V roku 2018 založila spoločnosť EDUAWEN EUROPE, ktorej základnou ideou je podporiť výskum v oblasti vzdelávania, zlepšiť školské prostredie 
na Slovensku a zabezpečiť profesijný rozvoj učiteľov v oblasti podpory kompetencií pre 21. storočie.

Rozvíjanie kompetencií vo vyučovacom procese
Ako môžeme zmeniť školu v 21. storočí, aby poskytovala všetkým žiakom podnetné učebné aktivity vedúce k vzostupu ich myslenia a konania? Škola, ktorá je príťažlivá tým,     
že sa nezameriava len na verbálne memorovanie, ale vedie žiakov k zdokonaľovaniu sa v spôsobilosti komunikovať, myslieť a konať. Škola, ktorá vie otvorene komunikovať                 
so žiakmi a rodičmi. Príspevok sa zaoberá možnými cestami ako implementovať inovácie v oblasti vzdelávania do vyučovania a tiež konkretizuje vhodné a inovatívne nástroje 
pre vzdelávanie v 21. storočí pre učiteľov a žiakov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu, systémové myslenie a konanie žiakov v škále rozvoja kompetencií A1 až C1.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka. Od roku 1998 pracuje v regionálnom školstve. Pracovala na rôznych riadiacich pozíciách v školstve a pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu         
pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavne školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov            
za kvalitu svojej práce. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu,        
že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v SR špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl. ŠŠI v rámci 
realizácie projektu  ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúka školám metodickú príručku, ktorá obsahuje nielen základné 
informácie ako uskutočňovať autoevalváciu, ale ponúka i evalvačné nástroje a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. Príspevok sa zameriava na stručnú rekapi- 
tuláciu obsahu príručky autoevalvácie ako i evalvačných dotazníkov.

JUDr. Ivett Pavlis
Vyštudovaná právnička a pedagogička s neutíchajúcou chuťou a vášňou pre vzdelávanie seba aj druhých. Má za sebou rôzne úspešné projekty, napr. organizáciu a vedenie 
webinárov, školení, konferencií. Jej meno je spojené so vznikom materského centra Piškótka, ktoré prerástlo do Rodiča ľavou zadnou a neskôr i Učiteľa ľavou zadnou. Tu zastrešu-
je vzdelávanie nielen rodičov, ale i učiteľov, vychovávateľov a v neposlednom rade žiakov. Turistika, príroda, knihy a cestovanie sú jej vášňou, vďaka ktorej verí, že rodiny a školstvo 
na Slovensku čaká príjemná zmena.

Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
Často si dnes kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vieme „vychádzať“ sami 
so sebou a s druhými ľuďmi, vieme zvládať problematické a záťažové situácie. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme problémového či agresívneho správania, úniku do závislostí 
od alkoholu, drog alebo iných látok/vecí, psychickému zrúteniu? Nácvik týchto potrebných zručností je obsahom programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamará-
ti a Kamaráti Jabĺčka. Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohí z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj 
príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely            
a predsudky medzi nami.

Ing. Vladimír Šujan
Projektový manažér spoločnosti ALEF, ktorá je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994. Dnes ALEF patrí medzi najväčších a najsilnejších distribútorov 
na Slovensku a pôsobí tiež v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Špecializuje sa na technológie spoločnosti Cisco, s ktorými má viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Ich portfólio 
dopĺňajú produkty spoločností NetApp, Meraki, F5 Networks a Invea-Tech.

Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
V dnešnej dobe je vidieť silnejúci dopyt po expertoch, ktorí dokážu ochrániť štátne alebo privátne počítačové siete a systémy pred kybernetickými útokmi. Je predpoklad,                 
že v budúcnosti bude tento dopyt ešte silnejší. Títo experti sú navyše dobre finančne ohodnotení, a keďže dokážu pracovať vzdialene, môžu svoje služby jednoducho ponúkať  
na celosvetovom trhu. Predstavíme Vám prakticky zameraný predmet, ktorý sa venuje výchove takýchto expertov. 

Matúš Koprda
Po štúdiu pôsobil na ZŠ v Rožňave. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na tom, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie, a preto sa rozhodol zapojiť 
do osvety programu Hrdinovia internetu.

Slavomíra Matysová
Vyštudovala anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Pracovné skúsenosti má najmä s prácou s deťmi predškolského veku. Do programu Hrdinovia internetu sa zapojila preto,           
lebo chce pomôcť budovať povedomie o bezpečnom používaní internetu.

Hodina s hrdinami internetu
Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať           
si súkromie, ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave. Venuje sa témam z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie, environmentálnej 
psychológie a psychológie domova, garantuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii. V súčasnostije dekankou Fakulty psychológie PEVŠ.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie.
V súčasnosti je riaditeľkou Psychologickej ambulancie Centra podpory študentov TU, predsedníčkou Slovenského inštitútu logoterapie a prodekankou Filozofickej fakulty TU.

Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
Ktoré prejavy nežiaduceho správania žiakov sa vyskytujú v školskom prostredí? Aké sú príčiny problémového správania žiakov? Čo sa skrýva za narastajúcou agresivitou, aké 
faktory podporujú šikanujúce správanie v škole? V čom sú špecifiká kyberšikanovania ? Ako môžeme naučiť deti zvládať ťažkosti a posilňovať ich socio-emocionálne zdravie?     
V čom spočíva úloha intervenčných programov v prevencii šikanovania? Ako vytvoriť na škole prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa?

Kríza identity mladého človeka
Súčasná antropologická dezorientácia, ktorá postupne zapĺňa všetky médiá i sociálne siete a ktorá má tendenciu zotrieť rozdiely medzi mužom a ženou, má bezpochyby vplyv 
aj na názory našich detí, našich žiakov a študentov. Stále viac sa stretávame s krízou identity mladého človeka. Pre naše deti je to živá a aktuálna téma. Učiteľ potrebuje týmto 
problémom a otázkam mladých rozumieť a ponúknuť mladým primerané odpovede. Čo mladých najviac zneisťuje a prečo sa kríza identity vôbec vynára? Je pohlavná identita to, 
čo nás definuje? Čo potrebujú mladí počuť a čo potrebujeme my vedieť? Ako byť láskavým a múdrym sprievodcom a ostať verným pravde?
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Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., kňaz, univerzitný kaplán, rektor UPC Trenčín
Moderuje PaedDr., Mgr. Renáta Ocilková

Lektori a témy



Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
Uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku. Vysokoškolský pedagóg pôsobiaci ako profesor vo Švajčiarskom federálnom 
technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Je autorom viac ako 200 odborných monografií, viacerých kníh (okolo 40), vysokoškolských učebníc a vedeckých publikácií v siedmich 
jazykoch najmä z oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Je členom Slovenskej akademickej spoločnosti, Učenej 
spoločnosti SAV a viacerých programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Má dve štátne vyznamenania.

Učenie vedúce k získavaniu kompetencií tvorivo konať
Pod kompetenciou rozumieme expertízu, ktorá umožňuje na základe vedomostí a skúseností hľadať originálne riešenie pre širší okruh rôznorodých úloh. Ako učiť tak, aby žiaci 
získavali kompetencie v zmysle schopnosti tvorivo a originálne konať v nových situáciách? Inovatívne postupy výučby priblížime na ukážkach konkrétnych príkladov z vyučovania 
matematiky a informatiky v prvých štyroch ročníkov základnej školy.

Uskutoční sa formou interaktívneho workshopu

Hľadanie spôsobu ako vyučovať kompetencie

Dosahovanie kompetencií je zložitý proces, pretože súvisí s hlavným cieľom výučby, ktorým je rozvíjanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu osobnosti žiakov s dôrazom 
na tvorivosť a originalitu. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia stavu dosiahnutých vedomostí a zručností potrebujeme merať dosiahnutý pokrok žiaka prostredníctvom úrovne 
kompetencií. Aké nástroje k tomu potrebujeme? Ako meniť vzdelávanie, aby žiaci získavali kompetencie? Ktoré kompetencie nemôže nahradiť automatizácia spojená s rýchlym 
rozvojom súčasných technológií?

Mgr. Darina De Jaegher
Programová riaditeľka DaCoSiDe. Je autorkou inovatívneho programu FinQ a dlhodobo sa zaoberá problematikou rozvoja systémového myslenia a efektívneho učenia sa. Pôsobí 
vo vedeckom tíme, ktorý popisuje procesy poznávania a vytvára databázu deskriptorov poznávania a sociálnej interakcie (DaCoSiDe) na medzinárodne najpoužívanejšej 
kognitívnej škále A1 až C2 CEFR. V roku 2018 založila spoločnosť EDUAWEN EUROPE, ktorej základnou ideou je podporiť výskum v oblasti vzdelávania, zlepšiť školské prostredie 
na Slovensku a zabezpečiť profesijný rozvoj učiteľov v oblasti podpory kompetencií pre 21. storočie.

Rozvíjanie kompetencií vo vyučovacom procese
Ako môžeme zmeniť školu v 21. storočí, aby poskytovala všetkým žiakom podnetné učebné aktivity vedúce k vzostupu ich myslenia a konania? Škola, ktorá je príťažlivá tým,     
že sa nezameriava len na verbálne memorovanie, ale vedie žiakov k zdokonaľovaniu sa v spôsobilosti komunikovať, myslieť a konať. Škola, ktorá vie otvorene komunikovať                 
so žiakmi a rodičmi. Príspevok sa zaoberá možnými cestami ako implementovať inovácie v oblasti vzdelávania do vyučovania a tiež konkretizuje vhodné a inovatívne nástroje 
pre vzdelávanie v 21. storočí pre učiteľov a žiakov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu, systémové myslenie a konanie žiakov v škále rozvoja kompetencií A1 až C1.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka. Od roku 1998 pracuje v regionálnom školstve. Pracovala na rôznych riadiacich pozíciách v školstve a pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu         
pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavne školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov            
za kvalitu svojej práce. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu,        
že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v SR špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl. ŠŠI v rámci 
realizácie projektu  ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúka školám metodickú príručku, ktorá obsahuje nielen základné 
informácie ako uskutočňovať autoevalváciu, ale ponúka i evalvačné nástroje a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. Príspevok sa zameriava na stručnú rekapi- 
tuláciu obsahu príručky autoevalvácie ako i evalvačných dotazníkov.

JUDr. Ivett Pavlis
Vyštudovaná právnička a pedagogička s neutíchajúcou chuťou a vášňou pre vzdelávanie seba aj druhých. Má za sebou rôzne úspešné projekty, napr. organizáciu a vedenie 
webinárov, školení, konferencií. Jej meno je spojené so vznikom materského centra Piškótka, ktoré prerástlo do Rodiča ľavou zadnou a neskôr i Učiteľa ľavou zadnou. Tu zastrešu-
je vzdelávanie nielen rodičov, ale i učiteľov, vychovávateľov a v neposlednom rade žiakov. Turistika, príroda, knihy a cestovanie sú jej vášňou, vďaka ktorej verí, že rodiny a školstvo 
na Slovensku čaká príjemná zmena.

Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
Často si dnes kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vieme „vychádzať“ sami 
so sebou a s druhými ľuďmi, vieme zvládať problematické a záťažové situácie. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme problémového či agresívneho správania, úniku do závislostí 
od alkoholu, drog alebo iných látok/vecí, psychickému zrúteniu? Nácvik týchto potrebných zručností je obsahom programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamará-
ti a Kamaráti Jabĺčka. Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohí z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj 
príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely            
a predsudky medzi nami.

Ing. Vladimír Šujan
Projektový manažér spoločnosti ALEF, ktorá je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994. Dnes ALEF patrí medzi najväčších a najsilnejších distribútorov 
na Slovensku a pôsobí tiež v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Špecializuje sa na technológie spoločnosti Cisco, s ktorými má viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Ich portfólio 
dopĺňajú produkty spoločností NetApp, Meraki, F5 Networks a Invea-Tech.

Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
V dnešnej dobe je vidieť silnejúci dopyt po expertoch, ktorí dokážu ochrániť štátne alebo privátne počítačové siete a systémy pred kybernetickými útokmi. Je predpoklad,                 
že v budúcnosti bude tento dopyt ešte silnejší. Títo experti sú navyše dobre finančne ohodnotení, a keďže dokážu pracovať vzdialene, môžu svoje služby jednoducho ponúkať  
na celosvetovom trhu. Predstavíme Vám prakticky zameraný predmet, ktorý sa venuje výchove takýchto expertov. 

Matúš Koprda
Po štúdiu pôsobil na ZŠ v Rožňave. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na tom, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie, a preto sa rozhodol zapojiť 
do osvety programu Hrdinovia internetu.

Slavomíra Matysová
Vyštudovala anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Pracovné skúsenosti má najmä s prácou s deťmi predškolského veku. Do programu Hrdinovia internetu sa zapojila preto,           
lebo chce pomôcť budovať povedomie o bezpečnom používaní internetu.

Hodina s hrdinami internetu
Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať           
si súkromie, ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave. Venuje sa témam z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie, environmentálnej 
psychológie a psychológie domova, garantuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii. V súčasnostije dekankou Fakulty psychológie PEVŠ.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie.
V súčasnosti je riaditeľkou Psychologickej ambulancie Centra podpory študentov TU, predsedníčkou Slovenského inštitútu logoterapie a prodekankou Filozofickej fakulty TU.

Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
Ktoré prejavy nežiaduceho správania žiakov sa vyskytujú v školskom prostredí? Aké sú príčiny problémového správania žiakov? Čo sa skrýva za narastajúcou agresivitou, aké 
faktory podporujú šikanujúce správanie v škole? V čom sú špecifiká kyberšikanovania ? Ako môžeme naučiť deti zvládať ťažkosti a posilňovať ich socio-emocionálne zdravie?     
V čom spočíva úloha intervenčných programov v prevencii šikanovania? Ako vytvoriť na škole prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa?

Kríza identity mladého človeka
Súčasná antropologická dezorientácia, ktorá postupne zapĺňa všetky médiá i sociálne siete a ktorá má tendenciu zotrieť rozdiely medzi mužom a ženou, má bezpochyby vplyv 
aj na názory našich detí, našich žiakov a študentov. Stále viac sa stretávame s krízou identity mladého človeka. Pre naše deti je to živá a aktuálna téma. Učiteľ potrebuje týmto 
problémom a otázkam mladých rozumieť a ponúknuť mladým primerané odpovede. Čo mladých najviac zneisťuje a prečo sa kríza identity vôbec vynára? Je pohlavná identita to, 
čo nás definuje? Čo potrebujú mladí počuť a čo potrebujeme my vedieť? Ako byť láskavým a múdrym sprievodcom a ostať verným pravde?
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Uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku. Vysokoškolský pedagóg pôsobiaci ako profesor vo Švajčiarskom federálnom 
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Pod kompetenciou rozumieme expertízu, ktorá umožňuje na základe vedomostí a skúseností hľadať originálne riešenie pre širší okruh rôznorodých úloh. Ako učiť tak, aby žiaci 
získavali kompetencie v zmysle schopnosti tvorivo a originálne konať v nových situáciách? Inovatívne postupy výučby priblížime na ukážkach konkrétnych príkladov z vyučovania 
matematiky a informatiky v prvých štyroch ročníkov základnej školy.

Uskutoční sa formou interaktívneho workshopu

Hľadanie spôsobu ako vyučovať kompetencie

Dosahovanie kompetencií je zložitý proces, pretože súvisí s hlavným cieľom výučby, ktorým je rozvíjanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu osobnosti žiakov s dôrazom 
na tvorivosť a originalitu. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia stavu dosiahnutých vedomostí a zručností potrebujeme merať dosiahnutý pokrok žiaka prostredníctvom úrovne 
kompetencií. Aké nástroje k tomu potrebujeme? Ako meniť vzdelávanie, aby žiaci získavali kompetencie? Ktoré kompetencie nemôže nahradiť automatizácia spojená s rýchlym 
rozvojom súčasných technológií?

Mgr. Darina De Jaegher
Programová riaditeľka DaCoSiDe. Je autorkou inovatívneho programu FinQ a dlhodobo sa zaoberá problematikou rozvoja systémového myslenia a efektívneho učenia sa. Pôsobí 
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kognitívnej škále A1 až C2 CEFR. V roku 2018 založila spoločnosť EDUAWEN EUROPE, ktorej základnou ideou je podporiť výskum v oblasti vzdelávania, zlepšiť školské prostredie 
na Slovensku a zabezpečiť profesijný rozvoj učiteľov v oblasti podpory kompetencií pre 21. storočie.

Rozvíjanie kompetencií vo vyučovacom procese
Ako môžeme zmeniť školu v 21. storočí, aby poskytovala všetkým žiakom podnetné učebné aktivity vedúce k vzostupu ich myslenia a konania? Škola, ktorá je príťažlivá tým,     
že sa nezameriava len na verbálne memorovanie, ale vedie žiakov k zdokonaľovaniu sa v spôsobilosti komunikovať, myslieť a konať. Škola, ktorá vie otvorene komunikovať                 
so žiakmi a rodičmi. Príspevok sa zaoberá možnými cestami ako implementovať inovácie v oblasti vzdelávania do vyučovania a tiež konkretizuje vhodné a inovatívne nástroje 
pre vzdelávanie v 21. storočí pre učiteľov a žiakov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu, systémové myslenie a konanie žiakov v škále rozvoja kompetencií A1 až C1.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka. Od roku 1998 pracuje v regionálnom školstve. Pracovala na rôznych riadiacich pozíciách v školstve a pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu         
pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavne školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov            
za kvalitu svojej práce. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu,        
že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v SR špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl. ŠŠI v rámci 
realizácie projektu  ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúka školám metodickú príručku, ktorá obsahuje nielen základné 
informácie ako uskutočňovať autoevalváciu, ale ponúka i evalvačné nástroje a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. Príspevok sa zameriava na stručnú rekapi- 
tuláciu obsahu príručky autoevalvácie ako i evalvačných dotazníkov.

JUDr. Ivett Pavlis
Vyštudovaná právnička a pedagogička s neutíchajúcou chuťou a vášňou pre vzdelávanie seba aj druhých. Má za sebou rôzne úspešné projekty, napr. organizáciu a vedenie 
webinárov, školení, konferencií. Jej meno je spojené so vznikom materského centra Piškótka, ktoré prerástlo do Rodiča ľavou zadnou a neskôr i Učiteľa ľavou zadnou. Tu zastrešu-
je vzdelávanie nielen rodičov, ale i učiteľov, vychovávateľov a v neposlednom rade žiakov. Turistika, príroda, knihy a cestovanie sú jej vášňou, vďaka ktorej verí, že rodiny a školstvo 
na Slovensku čaká príjemná zmena.

Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
Často si dnes kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vieme „vychádzať“ sami 
so sebou a s druhými ľuďmi, vieme zvládať problematické a záťažové situácie. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme problémového či agresívneho správania, úniku do závislostí 
od alkoholu, drog alebo iných látok/vecí, psychickému zrúteniu? Nácvik týchto potrebných zručností je obsahom programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamará-
ti a Kamaráti Jabĺčka. Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohí z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj 
príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely            
a predsudky medzi nami.

Ing. Vladimír Šujan
Projektový manažér spoločnosti ALEF, ktorá je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994. Dnes ALEF patrí medzi najväčších a najsilnejších distribútorov 
na Slovensku a pôsobí tiež v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Špecializuje sa na technológie spoločnosti Cisco, s ktorými má viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Ich portfólio 
dopĺňajú produkty spoločností NetApp, Meraki, F5 Networks a Invea-Tech.

Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
V dnešnej dobe je vidieť silnejúci dopyt po expertoch, ktorí dokážu ochrániť štátne alebo privátne počítačové siete a systémy pred kybernetickými útokmi. Je predpoklad,                 
že v budúcnosti bude tento dopyt ešte silnejší. Títo experti sú navyše dobre finančne ohodnotení, a keďže dokážu pracovať vzdialene, môžu svoje služby jednoducho ponúkať  
na celosvetovom trhu. Predstavíme Vám prakticky zameraný predmet, ktorý sa venuje výchove takýchto expertov. 

Matúš Koprda
Po štúdiu pôsobil na ZŠ v Rožňave. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na tom, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie, a preto sa rozhodol zapojiť 
do osvety programu Hrdinovia internetu.

Slavomíra Matysová
Vyštudovala anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Pracovné skúsenosti má najmä s prácou s deťmi predškolského veku. Do programu Hrdinovia internetu sa zapojila preto,           
lebo chce pomôcť budovať povedomie o bezpečnom používaní internetu.

Hodina s hrdinami internetu
Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať           
si súkromie, ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave. Venuje sa témam z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie, environmentálnej 
psychológie a psychológie domova, garantuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii. V súčasnostije dekankou Fakulty psychológie PEVŠ.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie.
V súčasnosti je riaditeľkou Psychologickej ambulancie Centra podpory študentov TU, predsedníčkou Slovenského inštitútu logoterapie a prodekankou Filozofickej fakulty TU.

Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
Ktoré prejavy nežiaduceho správania žiakov sa vyskytujú v školskom prostredí? Aké sú príčiny problémového správania žiakov? Čo sa skrýva za narastajúcou agresivitou, aké 
faktory podporujú šikanujúce správanie v škole? V čom sú špecifiká kyberšikanovania ? Ako môžeme naučiť deti zvládať ťažkosti a posilňovať ich socio-emocionálne zdravie?     
V čom spočíva úloha intervenčných programov v prevencii šikanovania? Ako vytvoriť na škole prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa?

Kríza identity mladého človeka
Súčasná antropologická dezorientácia, ktorá postupne zapĺňa všetky médiá i sociálne siete a ktorá má tendenciu zotrieť rozdiely medzi mužom a ženou, má bezpochyby vplyv 
aj na názory našich detí, našich žiakov a študentov. Stále viac sa stretávame s krízou identity mladého človeka. Pre naše deti je to živá a aktuálna téma. Učiteľ potrebuje týmto 
problémom a otázkam mladých rozumieť a ponúknuť mladým primerané odpovede. Čo mladých najviac zneisťuje a prečo sa kríza identity vôbec vynára? Je pohlavná identita to, 
čo nás definuje? Čo potrebujú mladí počuť a čo potrebujeme my vedieť? Ako byť láskavým a múdrym sprievodcom a ostať verným pravde?
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Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
Uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku. Vysokoškolský pedagóg pôsobiaci ako profesor vo Švajčiarskom federálnom 
technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Je autorom viac ako 200 odborných monografií, viacerých kníh (okolo 40), vysokoškolských učebníc a vedeckých publikácií v siedmich 
jazykoch najmä z oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Je členom Slovenskej akademickej spoločnosti, Učenej 
spoločnosti SAV a viacerých programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Má dve štátne vyznamenania.
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Pod kompetenciou rozumieme expertízu, ktorá umožňuje na základe vedomostí a skúseností hľadať originálne riešenie pre širší okruh rôznorodých úloh. Ako učiť tak, aby žiaci 
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na tvorivosť a originalitu. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia stavu dosiahnutých vedomostí a zručností potrebujeme merať dosiahnutý pokrok žiaka prostredníctvom úrovne 
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Mgr. Darina De Jaegher
Programová riaditeľka DaCoSiDe. Je autorkou inovatívneho programu FinQ a dlhodobo sa zaoberá problematikou rozvoja systémového myslenia a efektívneho učenia sa. Pôsobí 
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Ako môžeme zmeniť školu v 21. storočí, aby poskytovala všetkým žiakom podnetné učebné aktivity vedúce k vzostupu ich myslenia a konania? Škola, ktorá je príťažlivá tým,     
že sa nezameriava len na verbálne memorovanie, ale vedie žiakov k zdokonaľovaniu sa v spôsobilosti komunikovať, myslieť a konať. Škola, ktorá vie otvorene komunikovať                 
so žiakmi a rodičmi. Príspevok sa zaoberá možnými cestami ako implementovať inovácie v oblasti vzdelávania do vyučovania a tiež konkretizuje vhodné a inovatívne nástroje 
pre vzdelávanie v 21. storočí pre učiteľov a žiakov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu, systémové myslenie a konanie žiakov v škále rozvoja kompetencií A1 až C1.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka. Od roku 1998 pracuje v regionálnom školstve. Pracovala na rôznych riadiacich pozíciách v školstve a pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu         
pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavne školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov            
za kvalitu svojej práce. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu,        
že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v SR špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl. ŠŠI v rámci 
realizácie projektu  ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúka školám metodickú príručku, ktorá obsahuje nielen základné 
informácie ako uskutočňovať autoevalváciu, ale ponúka i evalvačné nástroje a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. Príspevok sa zameriava na stručnú rekapi- 
tuláciu obsahu príručky autoevalvácie ako i evalvačných dotazníkov.

JUDr. Ivett Pavlis
Vyštudovaná právnička a pedagogička s neutíchajúcou chuťou a vášňou pre vzdelávanie seba aj druhých. Má za sebou rôzne úspešné projekty, napr. organizáciu a vedenie 
webinárov, školení, konferencií. Jej meno je spojené so vznikom materského centra Piškótka, ktoré prerástlo do Rodiča ľavou zadnou a neskôr i Učiteľa ľavou zadnou. Tu zastrešu-
je vzdelávanie nielen rodičov, ale i učiteľov, vychovávateľov a v neposlednom rade žiakov. Turistika, príroda, knihy a cestovanie sú jej vášňou, vďaka ktorej verí, že rodiny a školstvo 
na Slovensku čaká príjemná zmena.

Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
Často si dnes kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vieme „vychádzať“ sami 
so sebou a s druhými ľuďmi, vieme zvládať problematické a záťažové situácie. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme problémového či agresívneho správania, úniku do závislostí 
od alkoholu, drog alebo iných látok/vecí, psychickému zrúteniu? Nácvik týchto potrebných zručností je obsahom programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamará-
ti a Kamaráti Jabĺčka. Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohí z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj 
príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely            
a predsudky medzi nami.

Ing. Vladimír Šujan
Projektový manažér spoločnosti ALEF, ktorá je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994. Dnes ALEF patrí medzi najväčších a najsilnejších distribútorov 
na Slovensku a pôsobí tiež v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Špecializuje sa na technológie spoločnosti Cisco, s ktorými má viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Ich portfólio 
dopĺňajú produkty spoločností NetApp, Meraki, F5 Networks a Invea-Tech.

Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
V dnešnej dobe je vidieť silnejúci dopyt po expertoch, ktorí dokážu ochrániť štátne alebo privátne počítačové siete a systémy pred kybernetickými útokmi. Je predpoklad,                 
že v budúcnosti bude tento dopyt ešte silnejší. Títo experti sú navyše dobre finančne ohodnotení, a keďže dokážu pracovať vzdialene, môžu svoje služby jednoducho ponúkať  
na celosvetovom trhu. Predstavíme Vám prakticky zameraný predmet, ktorý sa venuje výchove takýchto expertov. 

Matúš Koprda
Po štúdiu pôsobil na ZŠ v Rožňave. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na tom, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie, a preto sa rozhodol zapojiť 
do osvety programu Hrdinovia internetu.

Slavomíra Matysová
Vyštudovala anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Pracovné skúsenosti má najmä s prácou s deťmi predškolského veku. Do programu Hrdinovia internetu sa zapojila preto,           
lebo chce pomôcť budovať povedomie o bezpečnom používaní internetu.

Hodina s hrdinami internetu
Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať           
si súkromie, ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.
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Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
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V čom spočíva úloha intervenčných programov v prevencii šikanovania? Ako vytvoriť na škole prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa?
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jazykoch najmä z oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Je členom Slovenskej akademickej spoločnosti, Učenej 
spoločnosti SAV a viacerých programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Má dve štátne vyznamenania.

Učenie vedúce k získavaniu kompetencií tvorivo konať
Pod kompetenciou rozumieme expertízu, ktorá umožňuje na základe vedomostí a skúseností hľadať originálne riešenie pre širší okruh rôznorodých úloh. Ako učiť tak, aby žiaci 
získavali kompetencie v zmysle schopnosti tvorivo a originálne konať v nových situáciách? Inovatívne postupy výučby priblížime na ukážkach konkrétnych príkladov z vyučovania 
matematiky a informatiky v prvých štyroch ročníkov základnej školy.

Uskutoční sa formou interaktívneho workshopu

Hľadanie spôsobu ako vyučovať kompetencie

Dosahovanie kompetencií je zložitý proces, pretože súvisí s hlavným cieľom výučby, ktorým je rozvíjanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu osobnosti žiakov s dôrazom 
na tvorivosť a originalitu. Na rozdiel od doterajšieho hodnotenia stavu dosiahnutých vedomostí a zručností potrebujeme merať dosiahnutý pokrok žiaka prostredníctvom úrovne 
kompetencií. Aké nástroje k tomu potrebujeme? Ako meniť vzdelávanie, aby žiaci získavali kompetencie? Ktoré kompetencie nemôže nahradiť automatizácia spojená s rýchlym 
rozvojom súčasných technológií?

Mgr. Darina De Jaegher
Programová riaditeľka DaCoSiDe. Je autorkou inovatívneho programu FinQ a dlhodobo sa zaoberá problematikou rozvoja systémového myslenia a efektívneho učenia sa. Pôsobí 
vo vedeckom tíme, ktorý popisuje procesy poznávania a vytvára databázu deskriptorov poznávania a sociálnej interakcie (DaCoSiDe) na medzinárodne najpoužívanejšej 
kognitívnej škále A1 až C2 CEFR. V roku 2018 založila spoločnosť EDUAWEN EUROPE, ktorej základnou ideou je podporiť výskum v oblasti vzdelávania, zlepšiť školské prostredie 
na Slovensku a zabezpečiť profesijný rozvoj učiteľov v oblasti podpory kompetencií pre 21. storočie.

Rozvíjanie kompetencií vo vyučovacom procese
Ako môžeme zmeniť školu v 21. storočí, aby poskytovala všetkým žiakom podnetné učebné aktivity vedúce k vzostupu ich myslenia a konania? Škola, ktorá je príťažlivá tým,     
že sa nezameriava len na verbálne memorovanie, ale vedie žiakov k zdokonaľovaniu sa v spôsobilosti komunikovať, myslieť a konať. Škola, ktorá vie otvorene komunikovať                 
so žiakmi a rodičmi. Príspevok sa zaoberá možnými cestami ako implementovať inovácie v oblasti vzdelávania do vyučovania a tiež konkretizuje vhodné a inovatívne nástroje 
pre vzdelávanie v 21. storočí pre učiteľov a žiakov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu, systémové myslenie a konanie žiakov v škále rozvoja kompetencií A1 až C1.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka. Od roku 1998 pracuje v regionálnom školstve. Pracovala na rôznych riadiacich pozíciách v školstve a pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu         
pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavne školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl
Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov            
za kvalitu svojej práce. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu,        
že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v SR špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl. ŠŠI v rámci 
realizácie projektu  ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúka školám metodickú príručku, ktorá obsahuje nielen základné 
informácie ako uskutočňovať autoevalváciu, ale ponúka i evalvačné nástroje a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. Príspevok sa zameriava na stručnú rekapi- 
tuláciu obsahu príručky autoevalvácie ako i evalvačných dotazníkov.

JUDr. Ivett Pavlis
Vyštudovaná právnička a pedagogička s neutíchajúcou chuťou a vášňou pre vzdelávanie seba aj druhých. Má za sebou rôzne úspešné projekty, napr. organizáciu a vedenie 
webinárov, školení, konferencií. Jej meno je spojené so vznikom materského centra Piškótka, ktoré prerástlo do Rodiča ľavou zadnou a neskôr i Učiteľa ľavou zadnou. Tu zastrešu-
je vzdelávanie nielen rodičov, ale i učiteľov, vychovávateľov a v neposlednom rade žiakov. Turistika, príroda, knihy a cestovanie sú jej vášňou, vďaka ktorej verí, že rodiny a školstvo 
na Slovensku čaká príjemná zmena.

Preventívne programy pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí
Často si dnes kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vieme „vychádzať“ sami 
so sebou a s druhými ľuďmi, vieme zvládať problematické a záťažové situácie. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme problémového či agresívneho správania, úniku do závislostí 
od alkoholu, drog alebo iných látok/vecí, psychickému zrúteniu? Nácvik týchto potrebných zručností je obsahom programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamará-
ti a Kamaráti Jabĺčka. Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohí z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj 
príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely            
a predsudky medzi nami.

Ing. Vladimír Šujan
Projektový manažér spoločnosti ALEF, ktorá je stabilným dodávateľom informačných technológií už od roku 1994. Dnes ALEF patrí medzi najväčších a najsilnejších distribútorov 
na Slovensku a pôsobí tiež v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Špecializuje sa na technológie spoločnosti Cisco, s ktorými má viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Ich portfólio 
dopĺňajú produkty spoločností NetApp, Meraki, F5 Networks a Invea-Tech.

Vzdelávací program na rozvoj kybernetickej bezpečnosti
V dnešnej dobe je vidieť silnejúci dopyt po expertoch, ktorí dokážu ochrániť štátne alebo privátne počítačové siete a systémy pred kybernetickými útokmi. Je predpoklad,                 
že v budúcnosti bude tento dopyt ešte silnejší. Títo experti sú navyše dobre finančne ohodnotení, a keďže dokážu pracovať vzdialene, môžu svoje služby jednoducho ponúkať  
na celosvetovom trhu. Predstavíme Vám prakticky zameraný predmet, ktorý sa venuje výchove takýchto expertov. 

Matúš Koprda
Po štúdiu pôsobil na ZŠ v Rožňave. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na tom, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie, a preto sa rozhodol zapojiť 
do osvety programu Hrdinovia internetu.

Slavomíra Matysová
Vyštudovala anglický jazyk a výtvarnú výchovu. Pracovné skúsenosti má najmä s prácou s deťmi predškolského veku. Do programu Hrdinovia internetu sa zapojila preto,           
lebo chce pomôcť budovať povedomie o bezpečnom používaní internetu.

Hodina s hrdinami internetu
Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať           
si súkromie, ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave. Venuje sa témam z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie, environmentálnej 
psychológie a psychológie domova, garantuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii. V súčasnostije dekankou Fakulty psychológie PEVŠ.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie.
V súčasnosti je riaditeľkou Psychologickej ambulancie Centra podpory študentov TU, predsedníčkou Slovenského inštitútu logoterapie a prodekankou Filozofickej fakulty TU.

Problémové správanie detí a mládeže: príčiny – prejavy – prevencia
Ktoré prejavy nežiaduceho správania žiakov sa vyskytujú v školskom prostredí? Aké sú príčiny problémového správania žiakov? Čo sa skrýva za narastajúcou agresivitou, aké 
faktory podporujú šikanujúce správanie v škole? V čom sú špecifiká kyberšikanovania ? Ako môžeme naučiť deti zvládať ťažkosti a posilňovať ich socio-emocionálne zdravie?     
V čom spočíva úloha intervenčných programov v prevencii šikanovania? Ako vytvoriť na škole prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa?

Kríza identity mladého človeka
Súčasná antropologická dezorientácia, ktorá postupne zapĺňa všetky médiá i sociálne siete a ktorá má tendenciu zotrieť rozdiely medzi mužom a ženou, má bezpochyby vplyv 
aj na názory našich detí, našich žiakov a študentov. Stále viac sa stretávame s krízou identity mladého človeka. Pre naše deti je to živá a aktuálna téma. Učiteľ potrebuje týmto 
problémom a otázkam mladých rozumieť a ponúknuť mladým primerané odpovede. Čo mladých najviac zneisťuje a prečo sa kríza identity vôbec vynára? Je pohlavná identita to, 
čo nás definuje? Čo potrebujú mladí počuť a čo potrebujeme my vedieť? Ako byť láskavým a múdrym sprievodcom a ostať verným pravde?

Panelová diskusia
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., lekárka, vedúca Ústavu sociálnej práce VŠZSP sv. Alžbety
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc, psychologička a psychoterapeutka, dekanka Fakulty psychológie PEVŠ
Mgr. Hana Imlaufová, špeciálna pedagogička a psychoterapeutka, Kresťansko pedagogicko-psychologická poradňa Praha
Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., kňaz, univerzitný kaplán, rektor UPC Trenčín
Moderuje PaedDr., Mgr. Renáta Ocilková
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Registračný formulár

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddp54I8OZWQzVxAeKrMHZ-GOuCce9E0Dc18glw2Mqk1foNZQ/viewform?usp=sf_link

