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Ciele preddefinovaného projektu 

Vzdelávacie aktivity 
 
• Zvyšovanie interkultúrnych kompetencií pedagógov materských škôl, základných a 

stredných škôl 
 
- Cieľom je pripraviť pedagogických zamestnancov (učiteľov materských škôl, základných 

a stredných škôl, asistentov učiteľov a vychovávateľov) na prácu so žiakmi z rómskych 
komunít v školskom prostredí.  

- Inovatívne vzdelávacie tréningy pripravia pedagógov na implementáciu nových 
inovatívnych vzdelávacích metód počas vyučovania a zároveň ich pripravia na také 
vzdelávanie, v ktorom budú využité poznatky z rómskeho jazyka, rómskej kultúry a 
histórie Rómov. Tieto tréningy prispejú k spoločnému dialógu medzi školami v 
oblastiach budovania inkluzívneho školského prostredia s využitím inovatívnych foriem 
vzdelávania, ktoré podporia rozvoj identity žiakov z rómskych komunít a akceptáciu ich 
kultúrnych špecifík. 

- Počet absolventov: 80 



Ciele preddefinovaného projektu 

Vzdelávacie aktivity 

 
• Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov rómskeho jazyka a budúcich učiteľov 

rómskeho jazyka 

 

- Cieľom je pripraviť učiteľov rómskeho jazyka a budúcich učiteľov rómskeho 
jazyka na vykonanie štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka. Tieto 
vzdelávacie tréningy pomôžu učiteľom nielen ku kvalitnej príprave na 
štátnu jazykovú skúšku, ale aj k zvýšeniu ich kvalifikačných predpokladov 
pre vyučovanie predmetu Rómsky jazyk a literatúra v základných a 
stredných školách.  

- Počet absolventov: 10 

 



Ciele preddefinovaného projektu 

Vzdelávacie aktivity 

 
• Zvyšovanie motivácie manažmentu škôl k zavedeniu rómskeho jazyka, 

rómskej kultúry a histórie Rómov do školského vzdelávacieho programu 

 

- Cieľom je motivovať vedenie školy k tomu, aby do školských vzdelávacích 
programov implementovali obsah predmetov rómsky jazyk, rómska 
kultúra a história Rómov. Tiež pripraviť vedenie školy na nové formy 
komunikácie so zamestnancami škôl so zámerom budovať základy 
efektívnej spolupráce v zavedení procesov inkluzívneho vzdelávania v 
škole. 

- Počet absolventov: 80 

 



Ciele preddefinovaného projektu 

• Tvorba vzdelávacích materiálov: výstupy budú k dispozícii bezplatne v PDF 
formáte na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.  V tlačenej 
verzii budú distribuované účastníkom vzdelávacích tréningov, otváracej a 
záverečnej konferencie a medzinárodných workshopov.  

 
 Rómsko-slovenský a slovensko-rómsky slovník (3000 ks) 
 Rómsko-slovenská čítanka a pracovný zošit pre žiakov 3. ročníka základnej 

školy (1000 ks) 
 Rómsko-slovenská čítanka a pracovný zošit pre žiakov 4. ročníka základnej 

školy (1000 ks) 
 Rómčina pre mierne pokročilých žiakov vrátane pracovného zošita (2000 ks) 
 Metodika k Dejepisnej čítanke – Pátrame po minulosti Rómov (500 ks) 
 Metodika k Histórii Rómov (500 ks) 
 Reedícia pravidiel rómskeho pravopisu (500 ks) 
 Príklady dobrej praxe zamerané na rozvoj výchovy k demokratickému 

občianstvu a podpore ľudských práv (1 ks v elektronickej verzii) 
 Zborníky z dvoch konferencií (1000 ks) 
 Webová stránka  
 Dotlač publikácií z predošlého preddefinovaného projektu (2000 ks) 

 



Ciele preddefinovaného projektu 

 

• Študijné návštevy pedagógov v Nórsku 

 
• Cieľom tejto projektovej aktivity je pripraviť pedagógov materských škôl, 

základných a stredných škôl pre efektívnu prácu v triedach so žiakmi s 
rôznymi kultúrnymi špecifikami. Študijné návštevy budú organizované v 
spolupráci s Nansenovým centrom pre mier a dialóg v Lillehammeri. 
Pedagógovia získajú kompetencie v oblastiach nových foriem riešenia 
konfliktných situácií prostredníctvom dialógov na úrovni triedy a budovania 
pozitívnej školskej klímy.  

• Projektová aktivita je zároveň bilaterálnou spoluprácou a možnosťou pre 
nadviazanie medzinárodných kontaktov a spolupráce medzi školami zo 
Slovenska a Nórska.  

• Počet absolventov: 60 

 



Ciele preddefinovaného projektu 

 

Slovenská akadémia organizovaná v spolupráci s Európskym 
Wergeland centrom 

 
• Vzdelávacie tréningy budú zamerané na zvyšovanie kompetencií odborných 

pracovníkov v oblasti budovania demokratického a inkluzívneho školského 
prostredia pre všetkých. Budú zahŕňať dve úrovne. Prvá úroveň: školenie 
multiplikátorov/školiteľov expertmi pre problematiku výchovy k 
demokratickému občianstvu a ľudským právam. Vyškolené tímy budú ďalej 
pôsobiť vo svojej škole ako realizátori projektov/akčných plánov na 
posilnenie aktivít cielene zameraných na budovanie demokratického a 
inkluzívneho prostredia. 

• Počet multiplikátorov: 10 

• Počet realizátorov projektov/akčných plánov: 60 

• Počet zapojených škôl: 20 

 

 



Ďakujem za pozornosť. 

 

 
 

Štátny pedagogický ústav 
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