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Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) vznikla v r. 2013 ako profesijné občianske 

združenie pedagógov a pedagogičiek a študentov a študentiek učiteľstva v oblasti psychológie, sociálno-

psychologického tréningu a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja na všetkých stupňoch 

vzdelávania. 

Záujemcom a záujemkyniam o členstvo a aktivity SAUP ponúkame prvé číslo elektronického spravodajcu 

SAUP. Prečítajte si o plánovaných aktivitách a cieľoch asociácie, príp. tento materiál sprostredkujte 

ďalším učiteľom a učiteľkám vo svojom okolí. 
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ÚVODOM... 

Psychológia sa na Slovensku ako stredoškolský predmet vyučuje približne pol storočia. Už dvadsať rokov 

sa pripravujú učitelia a učiteľky psychológie v odbore učiteľstva akademických predmetov, v súčasnosti 

na pôde troch pedagogických fakúlt významných slovenských univerzít. I tak je stále pre mnohých laikov 

i odborníkov prekvapením, že na slovenských stredných školách pôsobí takmer 700 učiteľov a učiteliek 

psychológie, a že ročne zloží z tohto predmetu maturitnú skúšku niekoľko stoviek stredoškolákov 

a stredoškoláčok. 

Napriek množstvu motivovaných vyučujúcich aj študentov a študentiek nemá psychológia na stredných 

školách také odborné a metodické zázemie ako iné predmety. Učitelia a učiteľky si často sami tvoria 

učebné materiály, nemajú vo svojom okolí dostupné vhodné vzdelávanie, v niektorých študijných 

odboroch sa psychologické predmety rušia, často je psychológia vyučovaná nekvalifikovane a pod. 

Prirodzeným vyústením tejto situácie je iniciatíva, ktorá vznikla na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave – vytvoriť, podobne ako v zahraničí, profesijné združenie, ktoré bude na 

princípe aktívnej spolupráce vysokoškolských a stredoškolských pedagógov a pedagogičiek prispievať 

k rozvoju a skvalitňovaniu vyučovania psychológie v sekundárnom vzdelávaní. 

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) bola ako občianske združenie registrovaná 

na Ministerstve vnútra SR 16.4.2013. Zakladajúcimi členkami a členmi SAUP sú Daniela Brlášová 

(učiteľka psychológie na Pedagogickej a sociálnej akadémii, Bullova 2 v Bratislave), Katarína Cabanová 

(vedúca Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK), Gabriela Herényiová (členka Katedry 

psychológie FiF UK a dlhoročná učiteľka psychológie na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v 

Bratislave), Radomír Masaryk (člen Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK), Miroslava Lemešová 

(absolventka študijného programu učiteľstvo psychológie a členka Katedry psychológie 

a patopsychológie PdF UK), Lenka Sokolová (učiteľka psychológie na Gymnáziu Tilgnerova v Bratislave a 

členka Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK) a Zuzana Sukupová (učiteľka psychológie na 

gymnáziu Metodova v Bratislave). 

Veríme, že sa členská základňa SAUP čoskoro rozrastie a činnosť asociácie skutočne prispeje 

k skvalitneniu vyučovania psychológie na stredných školách, rozšíri možnosti uplatnenia a identifikácie 

s profesiou u študentov a študentiek učiteľstva psychológie a v očiach laickej i odbornej verejnosti bude 

šíriť obraz psychológie ako stredoškolského predmetu, ktorý okrem odbornej prípravy pre niektoré 

povolania prispieva aj ku kultivácii osobnosti, rozvoju kritického a vedeckého myslenia, rozvoju 

sociálnych zručností, sebapoznania a celkového osobnostného  a sociálneho rastu mladých ľudí. 

Srdečne Vás pozývame k členstvu v SAUP a tešíme sa na spoluprácu. 

V mene výboru SAUP,            

           Lenka Sokolová 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
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CIELE A POSLANIE SAUP 
 

Ciele asociácie sú definované v Stanovách a vyplývajú z aktuálnych potrieb učiteľstva psychológie na 

Slovensku: 

 

1. vytvárať priestor pre vzájomné kontakty a spoluprácu , výmenu poznatkov a skúseností medzi 

učiteľmi a učiteľkami psychológie a psychologických disciplín, 

2. zasadzovať sa o zvyšovanie kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania psychológie a psychologických 

disciplín na všetkých druhoch a stupňoch škôl, 

3. podporovať a rozvíjať pregraduálne aj celoživotné vzdelávanie učiteľov a učiteliek psychologických 

disciplín,  

4. podávať iniciatívne návrhy orgánom štátnej správy pri tvorbe legislatívy a pedagogických 

dokumentov,  

5. podporovať a propagovať výučbu psychológie v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní, 

6. prispievať k skvalitňovaniu a inováciám vo výučbe psychológie na všetkých druhoch a stupňoch škôl, 

7. nadväzovať kontakty a spolupracovať s príbuznými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, 

8. rozvíjať spoluprácu s Ministerstvom školstva SR, Štátnym pedagogickým ústavom, Metodicko-

pedagogickým centrom a ďalšími štátnymi ustanovizňami pôsobiacimi v oblasti školstva a vedy, 

prezentovať program SAUP,  jej ciele a odborné záujmy. 

Hlavné aktivity SAUP: 

 organizácia odborných a vzdelávacích podujatí (konferencie, semináre, workshopy) pre učiteľov 

a učiteľky psychologických disciplín, 

 publikovanie učebných a metodických materiálov v tlačenej aj elektronickej forme (učebnice, 

pracovné listy, metodické materiály, testy, prezentácie),  

 podpora informovanosti o problematike vzdelávania v psychológii prostredníctvom edukačného 

portálu a e-Spravodajcu SAUP, 

 budovanie kontaktov medzi učiteľmi a učiteľkami psychologických disciplín na Slovensku aj 

v zahraničí (pracovné stretnutia, online sieťovanie prostredníctvom moderných komunikačných 

prostriedkov, budovanie diskusného fóra a členskej zóny v rámci edukačného portálu www.saup.sk).  
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AKO SA STAŤ ČLENOM? 

Podmienky členstva (v zmysle Stanov SAUP): 

a) Členstvo v SAUP je dobrovoľné. 

b) Členstvo v SAUP je individuálne, členom / členkou sa môže stať učiteľ / učiteľka psychológie 

a príbuzných disciplín, školský psychológ / psychologička, študent / študentka učiteľstva psychológie 

alebo psychológie. 

c) Riadnym členom / členkou sa môže stať osoba, ktorá riadne vyplní prihlášku, v ktorej vyjadrí súhlas so 

stanovami SAUP a v stanovenom termíne riadne uhradí členský príspevok. O prijatí člena rozhoduje 

Výkonný výbor SAUP. 

 

Vznik členstva: 

Členstvo v SAUP vzniká doručením prihlášky Výkonnému výboru SAUP, schválením prihlášky týmto 

orgánom a zaplatením členského príspevku na účet SAUP. 

 

Práva riadnych členov a členiek SAUP: 

a) dostávať 2x ročne Spravodajcu SAUP v elektronickej podobe,  

b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných SAUP, 

c) prednostne alebo za zvýhodnených podmienok získať publikácie vydané SAUP, 

d) navrhovať zmenu stanov SAUP a predkladať návrhy a pripomienky k činnosti SAUP,  

e) voliť členov a členky výboru SAUP, 

f) uchádzať sa o funkciu vo výbore po trojročnom členstve v SAUP, byť zvolený a znovuzvolený. 

 

Povinnosti riadnych členov a členiek SAUP: 

a) dodržiavať stanovy asociácie a napĺňať jej program, 

b) v stanovenom termíne uhradiť členský príspevok schválený Valným zhromaždením. 

Čo treba urobiť? 

1. Vyplniť priloženú prihlášku a zaslať ju e-mailom na info.saup@gmail.com alebo poštou na adresu 

SAUP. 

2. Alebo vyplniť elektronický online formulár na: www.iankety.sk/dotaznik/291187465/. 

3. Vašu prihlášku potvrdíme e-mailom a zašleme Vám platobné údaje pre úhradu členského. 

4. Uhradiť členský poplatok vo výške 7 eur prevodom alebo poštovou poukážkou na účet SAUP 

alebo v hotovosti poverenému členovi/členke výboru na podujatiach SAUP (napr. na 

pripravovanej konferencii Psychológia (v) škole). 

5. Po úspešnej registrácii Vám budeme zasielať e-mailom informácie a pozvánky, príp. sa môžete 

aktívne zapojiť do činnosti asociácie. 

6. Členstvo zaniká, ak neuhradíte ročný členský príspevok. Registráciu pre ďalší rok nie je potrebné 

obnovovať, stačí uhradiť príspevok vždy najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roku. 

 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
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ČO PRIPRAVUJEME? 

Učíme psychológiu (Spravodajca SAUP)  

Elektronický spravodajca určený pre registrovaných členov a členky SAUP distribuovaný e-mailom 2x 

ročne (na jeseň a na jar) 

Z obsahu:  Informácie o činnosti SAUP 

  Aktuality o vyučovaní psychológie v zahraničí 

  Tipy na publikácie, webstránky a ďalšie materiály k vyučovaniu psychológie 

  Pozvánky na podujatia 

  Zdieľanie dobrej praxe – články a postrehy členov a členiek SAUP 

  Informácie o členskej základni (adresár členov a členiek SAUP) 

Edukačný portál www.saup.sk – spustenie portálu plánujeme v 2. polroku r. 2013 

Z obsahu: Informácie o vyučovaní psychológie na Slovensku a v zahraničí 

  Legislatívne a pedagogické dokumenty k vyučovaniu psychológie 

  Recenzie publikácií 

  Informácie o podujatiach 

Členská zóna pre registrovaných členov a členky SAUP: zdieľanie dokumentov, adresár 

členov a členiek, vzorové štandardy a časovo-tematické plány,  diskusné fórum...) 

Publikácia: Psychológia v sekundárnom vzdelávaní – vydanie v 2. polroku r. 2013 

Z obsahu: Ciele a možnosti psychologického vzdelávania na stredných školách 

Motivácia dospievajúcich k štúdiu psychológie 

Ako sa učí psychológia na stredných školách na Slovensku?  

Možnosti a úskalia používania technológií vo vyučovaní psychológie?  

Sociálno-psychologický tréning v sekundárnom vzdelávaní  

Semináre a workshopy pre učiteľov a učiteľky psychológie 

Prvý takýto seminár ponúkame v rámci projektu KEGA č. 021/UK-4/2013 Vyučovanie psychológie 

a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja (info ďalej). Napíšte nám, o aké témy, metódy, či materiály 

máte záujem. Plán ďalších seminárov realizovaných v rámci projektu zverejníme čoskoro. 

Medzinárodné sieťovanie učiteľov a učiteliek psychológie 

V spolupráci s Európskou federáciou asociácií učiteľov psychológie (EFPTA) pripravujeme databázu 

učiteľov a škôl, ktorí majú záujem o spoločné medzinárodné projekty (pozri ďalej). 

Šírenie dobrej praxe 

Robíte v rámci vyučovania psychológie niečo zaujímavé? Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti? Urobiť 

seminár? Publikovať svoje materiály? Máte nápad a neviete ako ho uviesť do praxe? 

Plánujeme vytvárať priestor pre realizáciu projektov učiteľov a učiteliek z praxe. 

Tvorba učebných a metodických materiálov 

Čo učiteľom a učiteľkám psychológie chýba? Poďme to spoločne vytvoriť: časovo-tematické plány, 

digitálne materiály, učebnice, pracovné listy, testy, námety na študentské projekty, súťaže,  stredoškolskú 

odbornú činnosť a pod. Pošlite nám svoje nápady, podnety, požiadavky... 

 

mailto:info.saup@gmail.com
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Európska federácia asociácií učiteľov psychológie (EFPTA) 

20.4.2013 bola SAUP na zasadnutí výboru EFPTA v Bruseli prijatá za riadneho člena Európskej federácie 

asociácií učiteľov psychológie EFPTA (www.efpta.org) 

EFPTA bola založená 28. marca 2004. Cieľom EFPTA je zlepšiť spoluprácu asociácií učiteľov a učiteliek 

psychológie v európskych krajinách a podporiť rozvoj psychologického vzdelávania na sekundárnom 

stupni vzdelávania. EFPTA je pridruženým členom Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA). 

Ciele EFPTA: 
 Výmena poznatkov a skúseností s vyučovaním psychológie medzi členmi z rôznych krajín Európy. 

 Podpora vyučovania psychológie v pre-univerzitnom vzdelávaní. 

 Porovnávanie kurikula (obsah, ciele, metódy výučby a hodnotenia). 

 Prieskum v oblasti prípravy a profesijného rozvoja učiteľov a učiteliek psychológie. 

 Výmena informácií a tipov k vyučovacím metódam a materiálom. 

 Analýza a odporúčania v oblasti postupov hodnotenia. 

 Hľadanie zdrojov financovania výmenných pobytov a spoločných projektov. 

EFPTA organizuje raz za dva roky medzinárodné 

konferencie pre európskych učiteľov psychológie. V r. 

2010 sa konferencia konala v Bratislave, vlani 

v Kodani a najbližšia konferencia v r. 2014 pri 

príležitosti 10. výročia vzniku EFPTA bude v Berlíne. 

Riadnymi aktívnymi členmi EFPTA sú momentálne 

asociácie z Nemecka, Anglicka, Škótska, Fínska, 

Švajčiarska, Islandu, Holandska, Dánska a Slovenska 

a individuálni členovia z Ruska, Luxemburska 

a Španielska. 

 

Pracovná atmosféra zasadnutia výboru EFPTA, v ktorej bolo schválené riadne členstvo SAUP. 
 

 

Informácia o založení SAUP na stránkach EFPTA (www.efpta.org) 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
http://www.efpta.org/
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Twinning classes 

Myšlienka tzv. „twinning classes“ znamená prepojenie dvoch príp. viacerých tried v rámci spoločného 

projektu, výskumnej štúdie alebo vyučovacej témy. Ak máte záujem nadviazať spoluprácu vo vyučovaní 

psychológie s triedou v zahraničí (komunikačný jazyk angličtina , nemčina, príp. francúzština), napíšte 

nám. Ide o nezáväzný kontakt, ktorý nemusí byť zastrešený oficiálnou projektovou zmluvou a nevyžaduje 

žiadne financovanie. Stačí vyplniť nasledujúce údaje a my sa pokúsime nájsť pre vás partnerskú triedu. 

Výhody takýchto spoločných kontaktov určite oceníte: medzipredmetové vzťahy (cudzie jazyky), 

prierezové témy (multikultúrna a mediálna výchova), skúsenosti pre „vážnejšie“ projekty, motivácia 

študentov... 

Čo potrebujeme vedieť: 

Krajina, mesto Uveďte prípadné regionálne špecifiká (multikultúrne územie a pod.) 

Počet žiakov v skupine 
Príp. doplňte nejaké ďalšie špecifiká skupiny /zastúpenie chlapcov a dievčat 
a pod./ 

Vek žiakov Príp. uveďte, či ide o maturitný ročník, koľký rok sa učia psychológiu a pod. 
Kontaktný jazyk, príp. 
preferovaná krajina 

Anglický (Británia, Dánsko, Island, Fínsko), nemecký (Nemecko, 
Švajčiarsko), francúzsky (Švajčiarsko) 

Tematický okruh  Učivo psychológie 

Termín  
Uveďte predpokladanú dĺžku trvania spolupráce, príp. obdobie školského 
roka (harmonogram školského roka nie je vo všetkých krajinách rovnaký) 

Preferovaná forma 
spolupráce 

- spoločný výskumný projekt 
- výmenný pobyt 
- „dopisovanie“ 
- výmena učebných materiálov 
- iné 

Preferovaný spôsob 
komunikácie 

- e-mail 
- sociálne siete (napr. spoločné facebookové skupiny) 
- telekonferencie 
- spoločné online dotazníky 
- iné 

Ďalšie informácie 
Uveďte napr. ak máte záujem o konkrétnu projektovú spoluprácu (comenius 
a pod.) 

 

Jeden z výsledkov medzinárodnej spolupráce – jarná škola študentov a študentiek učiteľstva psychológie v Dortmunde 

za účasti slovenských študentov a študentiek (r. 2011) 

mailto:info.saup@gmail.com
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TIPY NA PUBLIKÁCIE A UČEBNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE PSYCHOLÓGIE 

 

Gabriela Herényiová: Psychológia pre konzervatóriá. 

Najnovšia stredoškolská učebnica psychológie na slovenskom trhu 

z r. 2010. 

Okrem tradičných tém ako sú poznatky všeobecnej psychológie o systéme 

psychologických vied a psychických procesoch, prierez témami vývinovej 

a sociálnej psychológie a psychológie osobnosti ponúka autorka aj 

aplikáciu psychologických poznatkov do výchovy mladých umelcov, príp. 

budúcich učiteľov umeleckých disciplín. 

 

Radomír Masaryk: Medzi človekom a ľuďmi. 
 
2. vydanie úvodu do sociálnej psychológie z r. 2013 ponúka odpovede 
na mnohé zaujímavé otázky sociálnej psychológie:  
 
Prečo zomrela Kitty Genovese? Dokáže počúvanie Mozarta zvýšiť IQ? Koľkí 
muži by znásilnili ženu, ak by mali istotu beztrestnosti? Čo nám hovoria 
teórie lásky? Ako ovplyvnil sociálnu psychológiu Hitler? Prečo sú niektorí 
ľudia atraktívnejší? Koľkí z nás by na príkaz autority dokázali zabíjať? Sú 
muži prirodzene lepší v matematike? Prečo je ťažké prestať fajčiť? Čím sa 
vyznačujú vodcovia? Prečo sa niektoré deti ľahšie začleňujú do skupín? Čo 
urobí sekta, keď ohlási koniec sveta - a nič sa nestane? 
 
Napriek tomu, že publikácia vznikla ako vysokoškolská učebnica, ponúka 
veľa inšpirácie aj pre stredoškolské hodiny psychológie. 

 
 
 
 
Udo Kittler, Sabine Stanicki: Psychologie macchiato. 
 
Komunikáciu blízku mladej generácii – komiksový kurz – použili pre 
propagáciu psychologických poznatkov aj autori novej nemeckej 
učebnice psychológie z r. 2013. 
 
V učebnici nemeckých autorov sú spracované mnohé témy psychológie 
zahrnuté aj v požiadavkách na maturitnú skúšku zo psychológie na 
Slovensku. Text učebnice nie je náročný a možno ho v rámci 
medzipredmetových vzťahov (nemecký jazyk) využiť pri výučbe na 
gymnáziách. Autori pripravujú aj anglické vydanie a slovenským 
čitateľom ponúkame príležitosť stretnutia s autorom na pripravovanej 
konferencii „Psychológia (v) škole“. 
 

 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
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VYBRANÉ ONLINE ZDROJE K VYUČOVANIU PSYCHOLÓGIE 
 

 
www.nobelprize.org  
Interaktívne hry (napr. Pavlovov experiment alebo 
špecializácia mozgových hemisfér) 
Dokumentárne filmy (napr. The Mystery of Memory) 

 
 
www.psychotest.sk 
online testy k rôznym témam  
(niektoré skôr na pobavenie a inšpiráciu na 
zamyslenie) 

 
 
 

http://www.bbc.co.uk/science/hum
anbody/tv/humanmind/ 
Texty, dokumenty a online testy 
a experimenty k mnohým psychologickým 
témam (emócie, osobnosť, inteligencia, 
duševné poruchy a pod.) 

 
 
 
www.youramazingbrain.org 
Interaktívny web venovaný ľudskému mozgu. 
Okrem textov a interaktívnych testov tu nájdete aj 
sekciu venovanú priamo učiteľom a učiteľkám 
psychológie s obrázkami optických ilúzií, aktivít pre 
školské triedy, odkazov na ďalšie webstránky a pod. 

 
 
 

 
www.mensa.sk 
online logické hry, optické ilúzie a orientačný online IQ 
test 

 
 
 
 
www.dusevnezdravie.sk 
Aktivity a texty Ligy za duševné zdravie, texty 
o vybraných duševných chorobách, kontakty na 
odborníkov a ponuka aktivít pre školy. 

 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
http://www.nobelprize.org/
http://www.psychotest.sk/
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/tv/humanmind/
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/tv/humanmind/
http://www.youramazingbrain.org/
http://www.mensa.sk/
http://www.dusevnezdravie.sk/
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Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského  

a 
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie 

pozývajú 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

PSYCHOLÓGIA (V) ŠKOLE 

pri príležitosti 20. výročia magisterského študijného programu „učiteľstvo psychológie“ na PdF UK 

ktorá sa uskutoční 

14. a 15. novembra 2013 v konferenčnom centre UK Družba v Bratislave 

Tematické okruhy konferencie: 

Psychologická príprava pedagogických a odborných zamestnancov školstva  

Psychologické vzdelávanie na sekundárnom a terciárnom stupni škôl na Slovensku a v zahraničí  

Sociálno-psychologický tréning v škole a v učiteľskej príprave  

Aktuálne problémy školskej a učiteľskej psychológie a psychodidaktiky 
 

Organizačný výbor:     Vedecké garantky: 
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.     Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. (mim. prof.) 
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.    Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. (mim. prof.) 
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.    PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.    Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

  

Sprievodné aktivity: 
Seminár pre učiteľov a učiteľky psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 

Stretnutie absolventov a absolventiek učiteľstva psychológie na PdF UK 1993 – 2013 

Panelová diskusia „Prečo učiť psychológiu na sekundárnom stupni vzdelávania?“ 

Prihlasovanie a informácie: 

http://www.fedu.uniba.sk/?konferencia2013, e-mail: sokolova@fedu.uniba.sk 

 

Registračné poplatky:  

25 eur  - bežný registračný poplatok (v cene sú konferenčné materiály, občerstvenie a obed) 

5 eur - zvýhodnený poplatok pre študentov a študentky denného štúdia a učiteľov a učiteľky (bez nároku na 

materiály) 

20 eur - spoločenský večer (absolventské stretnutie: večera formou teplého bufetu, ochutnávka vína + 

program)  

Platba: bankovým prevodom na účet č. 7000083741/8180, variabilný symbol: 109120 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
mailto:sokolova@fedu.uniba.sk
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INOVATÍVNE MATERIÁLY A ZDROJE VO VYUČOVANÍ 

PSYCHOLÓGIE 

(seminár pre učiteľky a učiteľov psychológie) 

 
Seminár je určený pre učiteľov a učiteľky psychológie, sociálno-psychologického tréningu a príbuzných 

predmetov na stredných odborných školách a gymnáziách, pre školských psychológov a psychologičky, ktorí 

vedú psychologicky orientované predmety a kurzy. 

 

Tematické okruhy: 
 Moderná učebnice psychológie – čo má a nemá mať? 

 Online zdroje k vyučovaniu psychológie – ako vybrať tie správne? 

 Výhody a úskalia používania technológií – ako to vidia študenti? 

 Sociálne médiá a psychológia – môžu nám pomôcť vo vyučovaní? 

 

Dôležité informácie: 
Termín konania: 14.11.2013 (štvrtok) od 8.00 do 11.30 

Miesto konania: Konferenčné centrum UK, Družba, Botanická ul., zasadačka 3, 1. posch. 

Prihlasovanie: seminár je pre učiteľov a učiteľky stredných škôl zdarma  

 Prihlásiť sa treba prostredníctvom online formulára (link nižšie) najneskôr do 

15.10.2013 (počet miest je obmedzený). 

Pre účastníkov a účastníčky sú pripravené pracovné materiály a publikácia o vyučovaní psychológie. 

Seminár povedú Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová a zahraničný lektor (tlmočenie bude zabezpečené). 

 

Viac informácií a prihlášku nájdete na www.fedu.uniba.sk/?konferencia2013 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár je súčasťou aktivít projektu KEGA č. 021/UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja. 

 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
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ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA 

Podmienky členstva: 

d) Členstvo v SAUP je dobrovoľné. 

e) Členstvo v SAUP je individuálne, členom / členkou sa môže stať učiteľ / učiteľka psychológie a príbuzných disciplín, školský 

psychológ / psychologička, študent / študentka učiteľstva psychológie alebo psychológie. 

f) Riadnym členom / členkou sa môže stať osoba, ktorá riadne vyplní prihlášku, v ktorej vyjadrí súhlas so stanovami SAUP 

a v stanovenom termíne riadne uhradí členský príspevok. O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor SAUP. 

Vznik členstva: 

Členstvo v SAUP vzniká doručením prihlášky Výkonnému výboru SAUP, schválením prihlášky týmto orgánom a zaplatením členského 

príspevku na účet SAUP. 

Práva riadnych členov a členiek SAUP: 

g) dostávať 2x ročne Spravodajcu SAUP v elektronickej podobe,  

h) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných SAUP, 

i) prednostne alebo za zvýhodnených podmienok získať publikácie vydané SAUP, 

j) navrhovať zmenu stanov SAUP a predkladať návrhy a pripomienky k činnosti SAUP,  

k) voliť členov a členky výboru SAUP, 

l) uchádzať sa o funkciu vo výbore po trojročnom členstve v SAUP, byť zvolený a znovuzvolený. 

Povinnosti riadnych členov a členiek SAUP: 

c) dodržiavať stanovy asociácie a napĺňať jej program, 

d) v stanovenom termíne uhradiť členský príspevok schválený Valným zhromaždením. 

 

Meno, priezvisko a titul: 

Rok narodenia: 

Adresa bydliska: 

e-mail: 

Odbor ukončeného VŠ vzdelania: 

Názov vysokej školy: 

Rok ukončenia štúdia: 

Adresa zamestnávateľa: 

Aprobácia (aké predmety vyučujete): 

Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem svoj záujem o členstvo v Slovenskej asociácii pre učiteľstvo 

psychológie a zaväzujem sa dodržiavať stanovy SAUP. 

Ročný členský príspevok vo výške 7 eur je splatný do 30 dní od odoslania prihlášky prevodom na účet, 

poštovou poukážkou alebo v hotovosti poverenému členovi/členke výboru SAUP. 

Prihlášku možno vyplniť aj online na: www.iankety.sk/dotaznik/291187465/ 

mailto:info.saup@gmail.com
http://www.saup.sk/
http://www.iankety.sk/dotaznik/291187465/

