ODPORÚČANIA PRE SKVALITNENIE ŠKOLSTVA
NA SLOVENSKU
To dá rozum
Konferencia sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
pani Zuzany Čaputovej
27. február 2020
Hotel Saffron
Radlinského 27, Bratislava
Podujatie moderuje: Oľga Baková

Program
8:00-9:00

Registrácia účastníkov, ranná šálka kávy

9:00-9:20

Úvodný príhovor
Ivan Mikloš, prezident MESA10
Prestavenie hlavných odporúčaní pre skvalitnenie
školstva na Slovensku
Renáta Hall, Miroslava Hapalová, Stanislav Lukáč, Petra
Fridrichová, Katarína Vančíková, Peter Dráľ, Jozef Miškolci

9:20-10:35

Priestupný, otvorený a flexibilný model vzdelávania od
ranej starostlivosti po vysokú školu
Katarína Vančíková, Stanislav Lukáč, Petra Fridrichová,
Renáta Hall

Predstavenie koncepcie otvoreného a flexibilného modelu vzdelávania rešpektujúceho
princípy rovnakého štartu a slobodnej voľby. Nový pohľad na ranú starostlivosť a
predškolské vzdelávanie. Nové modely základnej a strednej školy. Rozvoj na prax
orientovaného vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie podielu absolventov končiacich
bakalárskym stupňom štúdia. Systematická internacionalizácia vysokého školstva.

10:35–11:45

Zmeny obsahu a foriem vzdelávania
Petra Fridrichová a Stanislav Lukáč

Obsah vzdelávania, stratégie výučby a hodnotenie ako vzájomne sa prepájajúce prvky
systému vzdelávania podporujúceho rozvoj celistvej osobnosti. Overovanie plnenia cieľov
štátnej kurikulárnej politiky prostredníctvom externých testovaní realizovaných vo
viacročných cykloch na výberovej vzorke žiakov. Vysokoškolské vzdelávanie reflektujúce
aktuálne poznanie. Zvýšenie možností budovania si vlastnej vzdelávacej cesty žiakov a
študentov. Rozvoj a podpora aktivizujúcich metód výučby na VŠ. Internacionalizácia
vzdelávania. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva vo vysokoškolskom prostredí.

11:45-13:15
13:15-14:15

Bufetový obed
Zvýšenie individualizovanej podpory učiacich sa od
ranej starostlivosti až po vysoké školy
Miroslava Hapalová a Katarína Vančíková

Zabezpečenie možnosti každého dieťaťa, žiaka či študenta na realizáciu svojho
vzdelávacieho potenciálu prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení a služieb
od ranej starostlivosti až po vysokú školu. Predstavenie nového pohľadu na koncept
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a na rolu špeciálnych škôl v kontexte rozvoja
inkluzívneho vzdelávania. Posilnenie dostupnosti, kvality a komplexnosti služieb
poradenských zariadení.

14:15–15:15

Zlepšenie prípravy a rozvoja akademických,
pedagogických a odborných zamestnancov
Jozef Miškolci a Renáta Hall

Zvýšenie platov. Posilnenie rozvoja didaktických zručností a zručností individualizovať
pedagogický prístup pri príprave budúcich učiteľov, ako aj v rámci profesijného rozvoja
súčasných učiteľov. Prenesenie kurikulárnej reformy do prípravy a profesijného rozvoja
učiteľov. Posilnenie sieťovania škôl. Skvalitnenie prípravy doktorandov a rozvoj vedecko-

pedagogických zamestnancov vysokých škôl vo vedeckých a pedagogických zručnostiach
a to aj prostredníctvom internacionalizácie.

15:15-15:45

Prestávka na občerstvenie

15:45-17:00

Skvalitnenie riadenia, zlepšenie financovania a rozvoj
kvality školstva
Renáta Hall a Peter Dráľ

Koncepčné riadenie školstva založené na dátach, strategickom prístupe a efektívnom
využívaní ľudských a finančných zdrojov. Zefektívnenie a prepojenie centrálnej a strednej
úrovne riadenia regionálneho školstva. Posilnenie riadiacich zručností a kapacít na úrovni
škôl a zriaďovateľov. Navýšenie objemu zdrojov. Zmena štruktúry financovania a
zavedenie nárokovateľnosti v regionálnom školstve. Optimalizácia siete škôl podľa kritérií
dostupnosti a nákladovosti. Zmena vnútornej štruktúry riadenia vysokých škôl.
Financovanie na dlhodobejšie obdobie podporujúce spoluprácu vo vede a vzdelávaní.
Akreditácia vysokých škôl stimulujúca kvalitu vzdelávania a vedeckej a umeleckej
činnosti a podporujúca ich internacionalizáciu.

17:00

Záver a neformálna diskusia pri pohári vína
Tím To dá rozum a účastníci konferencie

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na info@todarozum.sk, prípadne
telefonicky Alexandra Tóthová +421 903 205 767

Projekt podporujú

