
 
 

Pozvánka 
 

 Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku  

www.skola21.sk, www.ask21.sk 

 si Vás dovoľuje pozvať na tréningový program 

 

Vysoko efektívne učenie – základy 
Ciele programu: 

• Poskytnúť základné informácie o overenom inovačnom vzdelávacom programe Vysoko efektívne učenie (VEU) podľa S. Kovalikovej. 

• Rozvinúť  schopnosti  účastníkov pracovať s metodikou rozvoja životných zručností − sociálnych kompetencií,  facilitovať učenie. 

• Podporiť uplatňovanie  zmysluplného zážitkového učenia s možnosťou výberu. 
 

Hlavné témy tréningov: 

• Princípy a zložky Vysoko efektívneho učenia 

• Tvorba bezpečného, podporujúceho, reflexívneho  prostredia pre učenie 

• Proces rozvoja životných zručností - sociálnych kompetencií 

• Zážitkové učenie s možnosťou výberu, integrovaný tematický blok vo vyučovaní 
 

Miesto konania:  

ONLINE cez aplikáciu ZOOM  

Odborné garantky  programu VEU na Slovensku: PhDr. Ľubica Bagalová, PhD., RNDr. Tatiana Piovarčiová 

Trénerky: RNDr. Tatiana Piovarčiová,  PhDr. Darina Gogolová, PhD. 

 

Termíny a obsah  tréningov: 

1. tréning: 9. – 10.  marec 2023,  9. 00 – 16. 30 hod. 
Na základe zážitkového učenia sa zoznámime s princípmi a  praktickými nástrojmi Vysoko efektívneho učenia. Budeme sa venovať metódam 
rozvoja aktívneho počúvania, spolupráce, spôsobom vedenia  komunity, vytváraniu triednych pravidiel  a ďalším  postupom vytvárania  
bezpečného a podporujúceho, reflexívneho prostredia pre učenie,  rozvoj  sebaúcty detí, mladých ľudí. Individuálne aj v skupinách budeme  
pracovať na aplikačných úlohách, rozvíjajúcich sociálne kompetencie.  

 
2.  tréning: 11. - 12.  máj 2023,   9. 00 – 16. 30 hod. 

Zoznámime sa s rôznymi štýlmi učenia sa podľa H. Gardnera prostredníctvom  zážitkového integrovaného  tematického bloku o skutočnom 
a virtuálnom priateľstve. Spoznáme štruktúru tematického bloku a spôsoby reflexie učenia. Zoznámime sa s metódami sebareflexie, hodnotenia 
rozvoja sociálnych kompetencií. Budeme tvoriť námety na projekty a integrované tematické bloky na rozvoj sociálnych kompetencií detí, mladých 
ľudí. Vytvoríme si akčný plán využitia získaných poznatkov a skúseností vo svojej pedagogickej praxi. 

Záverom programu je celodenné tvorivé kolokvium, 1. 12. 2023, kde účastníci odprezentujú dva integrované vyučovacie bloky s vybranou 
tematikou, vytvorené individuálne alebo prostredníctvom skupinovej práce.  

Účastnícky poplatok: 157,- € Účastnícky poplatok za tvorivé kolokvium 40,- €. Spolu 197,- €  Na požiadanie je možné poplatky hradiť oddelene. 

Z vložného sú hradené náklady na vzdelávanie. 

Koordinátorka tréningu: Zuzana Gabrišová  zuz.gabrisova@gmail.com    

Prihlásenie účastníkov  do 24. 1. 2023 prostredníctvom formulára 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-9PpCgXq-e08wFzFKlgFLKV3DTy3N6n9itSgmW56I2YwM8Q/viewform?usp=sf_link 

úhrada účastníckeho poplatku  do 11. 2. 2023. Inštrukciu k úhrade pošleme po uzavretí prihlasovania. 

V prípade neúčasti sa vložné  nevracia. Prihlásený môže poslať náhradníka. 

Program je základným modulom  prípravy pedagógov na prácu  s modelom Vysoko efektívne učenie podľa S. Kovalikovej.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
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