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Konferenciu
otvorí
úvodné
slovo
generálneho
riaditeľa
Metodicko-pedagogického centra prof. PaedDr. Ivana Pavlova, PhD.
a riaditeľa občianskeho združenia PhDr. Marek Madro, PhD., MBA.
Za prípravu konferencie vyjadrujeme vďaku organizátorom:
Metodicko-pedagogické centrum
IPčko, občianske združenie.
A za ﬁnančnú podporu ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a
športu SR
V akom stave je duševné zdravie pedagógov na Slovensku?
Aké sú dopady pandémie COVID-19 na školstvo a slovenských učiteľov?
Ako sa vyrovnávajú so stresom a tlakom na výkon?
Aké zvládacie stratégie učitelia využívajú?
Hrozí učiteľom „pandémia“ syndrómu vyhorenia?

Online odborná konferencia otvára témy, ktoré sa týkajú
duševného zdravia pedagógov, dopadov pandémie,
lockdownu a dištančného vzdelávania na duševnú imunitu
pedagógov, rizík, ktoré prináša stres a tlak na výkon
v kontexte duševného zdravia a odolnosti aj témy
o závislostiach (nie len) na návykových látkach ako
„zvládacej“ stratégii riešenia duševných ťažkostí.

Je nám cťou, že sa k našej odbornej online konferencii pripojili
nasledovní odborníci z oblasti psychológie, školskej psychológie
a školstva so svojimi príspevkami:
Čo sa nám to stalo?: prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Aktuálne k práci školského psychológa v kontexte
duševného zdravia: Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Látkové a behaviorálne závislosti v kontexte duševného
zdravia: Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
Pracovný stres učiteliek a učiteľov ZŠ v období pandémie
koronovírusu Covid-19: Mgr. Alexander Loziak, PhD.
5 tipov ako zlepšiť duševné zdravie učiteľov: Mgr. Juraj Hipš
Prvé signály vyhorenia u učiteľov: PaedDr. Lucia Košťálová
Syndróm vyhorenia u učiteľov: Mgr. Jana Olexová
Svetlo k duševnému zdraviu: PaedDr. Mária Farkšová
Ako sme naštartovali Linku podpory pre učiteľov:
PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA
Zdravá duša školy: Mgr. Andrea Ungvölgyi

Ako posilniť svoju odolnosť cez vzťah k sebe a druhým:
Mgr. Karola Martáková

Duševné zdravie učiteľov počas pandémie:
Mgr. Zuzana Labašová

Súčasťou Online odbornej konferencie Duševná imunita učiteľov sú dve streamované live diskusie s nasledovnými okruhmi a váženými hosťami:

1. ONLINE DISKUSIA - „POSILŇUJEME DUŠEVNÉ ZDRAVIE UČITEĽOV?“
ČAS: 10,00 - 11,00 hod.
Hostia diskusie:

Mgr. Svetlana Síthová (štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR)
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. (generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra)
doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. (odborná pracovníčka pre sociálnu prevenciu - Národné osvetové centrum Bratislava)
PhDr. Marek Madro, PhD., MBA (riaditeľ OZ IPčko)
Moderovať bude: Mgr. Lucia Jakubíková
Do diskusie sa naživo môžete zapojiť aj Vy prostredníctvom aplikácie Sli.do s #DIU1

2. ONLINE DISKUSIA - „DUŠEVNÁ IMUNITA UČITEĽOV A FORMY PODPORY“
ČAS: 13,00 - 14,00 hod.
Hostia diskusie:

Mgr. Tomáš Horváth (učiteľ, Cirkevná základná škola Narnia),
PaedDr. Lucia Košťálová (Asociácia školskej psychológie)
PaedDr. Zuzana Juráneková, (poradkyňa z Linky podpory pre učiteľov)
Moderovať bude: PhDr. Marek Madro, PhD., MBA
Do diskusie sa naživo môžete zapojiť aj Vy prostredníctvom aplikácie Sli.do s #DIU2
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