PROGRAM
09:00 – 09:15 Otvorenie
Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (ECR), podpredsedníčka Výboru pre práva žien
a rodovú rovnosť, členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
09:15 – 09:45 Hlavné problémy v systéme vzdelávania budúcich učiteľov
Beata Kosová, vysokoškolská pedagogička, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
09:45 – 10:15 Akreditácia vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov
Erich Mistrík, estetik na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
10:15 – 10:45 Medzinárodné porovnanie atraktivity učiteľskej profesie a prípravy budúcich
učiteľov
Michal Rehúš, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
SR
10:45 – 11:30 Diskusia po prvom bloku
11:30 – 12:00 Prestávka a občerstvenie
12:00 – 12:30 Rozmanitosť triedy – Východisko a výzva pre budúcich učiteľov
Peter Dráľ, lektor, tréner a projektový manažér, Nadácia Milana Šimečku
12:30 – 13:00 Vzdelávacie potreby učiteľov vyučujúcich žiakov so zdravotným znevýhodnením v
inkluzívnej triede
Mária Štefková, špeciálny pedagóg, Štátny pedagogický ústav
13:00 – 13:30 Teória verzus prax v učiteľskej príprave a povolaní
Jaroslava Meričková, študentka 2. ročníka magisterského štúdia na PF UK v odbore učiteľstvo
výchovy k občianstvu v kombinácii s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry.
13:30 – 14:15 Diskusia po druhom bloku
14:15 – 14:30 Záver
Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (ECR), podpredsedníčka Výboru pre práva žien
a rodovú rovnosť, členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
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Beata Kosová
Je vysokoškolská pedagogička Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na PF UMB
zastávala postupne funkcie vedúcej Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky (1996-1999), prodekanky
pre pedagogickú činnosť (1999-2002), dekanky (2002-2006) a nakoniec rektorky UMB (2006 – 2014). Odborne
pedagogicky aj vedecky sa zameriava na problematiku filozofie výchovy, porovnávacej pedagogiky, učiteľského
vzdelávania, humanizácie školstva a v posledných rokoch aj reformy školstva. Je autorkou mnohých odborných
publikácií a učebných textov. Publikuje v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Podieľala sa na
expertíznej a posudzovateľskej činnosti, recenzovala vedecké práce a publikácie. Vedie doktorandov a
prednáša na domácich a na zahraničných konferenciách pre odbornú pedagogickú verejnosť. Je členkou
vedeckej rady Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, vedeckej rady PF UMB a členkou redakčných rád
viacerých zahraničných vedeckých časopisov.
Erich Mistrík
Estetik na Pedagogickej fakulte pripravujúci budúcich učiteľov občianskej výchovy. Publikuje v estetike,
multikultúrnej výchove, ma za sebou viacero študijných a prednáškových pobytov v rôznych krajinách, často
prednáša vo Fínsku. Rad hľadí na hviezdy, do starovekého Egypta a rad fotografuje. Viac o ňom a o jeho práci si
môžete prečítať na http://www.erichmistrik.sk/?l=sk
Michal Rehúš
Analytik Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poslaním IVP
je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky. IVP participuje na riešení
rôznych požiadaviek podľa aktuálnych potrieb rezortu, ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií.
Primárnou úlohou je IVP spracovanie relevantných dostupných dát z národných a medzinárodných zdrojov a
prenos najlepších skúseností zo zahraničia do politík ministerstva.
Peter Dráľ
Ako lektor, tréner a projektový manažér sa venuje oblastiam inkluzívneho vzdelávania, kultúrnej rozmanitosti a
migrácie vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní a v mládežníckych projektoch na Slovensku aj v zahraničí.
Osem rokov pôsobí v Nadácii Milana Šimečku, kde sa o. i. venuje oblasti vzdelávania detí cudzincov, podieľal sa
na príprave a realizácii akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov, ako aj na tvorbe metodických
príručiek a odporúčaní pre tvorcov vzdelávacej politiky. V súčasnosti sa podieľa na vyvíjaní medzinárodnej
interaktívnej webovej stránky o rozmanitosti a diskriminácii v Európe, na revízii kapitoly vzdelávanie v Stratégii
SR pre integráciu Rómov a na realizácii informačnej kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na
Slovensku.
Mária Štefková
Je špeciálna pedagogička. Pracuje v Štátnom pedagogickom ústave, kde sa zaoberá problematikou špeciálneho
a inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnopedagogickým poradenstvom.
Pôsobí ako národná koordinátorka za SR v Európskej agentúre pre rozvíjanie špeciálneho a inkluzívneho
vzdelávania.
Jaroslava Meričková
Študentka druhého ročníka magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v odbore
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry. Pracuje ako učiteľka v
jazykovej škole, kde vyučuje anglický jazyk už tri roky. Pracovala s tretiakmi na základnej škole, v rámci
mimoškolských aktivít, viedla tam anglický krúžok. Prevažne však učí dospelých a stredoškolákov. Vyučovala na
osemročnom gymnáziu a na základnej škole, v rámci priebežnej pedagogickej praxe a počas účasti na projekte
Nadácie Milana Šimečku Kvalita alebo Kvantita. Učila predmety podľa aprobácií, ktoré študuje a to občiansku
náuku a anglický jazyk.
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