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Vízia vzdelávania na Slovensku

Obsah vzdelávania

je vymedzený tak, aby učiacim sa umožnil celistvý 
rozvoj. Popri nadobudnutí dôležitých vedomostí a 

rozvinutí potrebných zručností kultivuje aj ich 
osobnosť. Podporuje zdravý životný štýl, aktívne 

občianstvo a etické správanie.



Obsah a forma vzdelávania
Hlavné oblasti odporúčaní

Integrované 
kurikulá

Overené 
metodické 
postupy

Kvalitné 
učebné 
zdroje

Variabilita 
stratégií 

hodnotenia

Overovanie 
kvality 

vzdelávania



Integrované 
kurikulá

Overené 
metodické 
postupy

Kvalitné 
učebné 
zdroje

Variabilita 
stratégií 

hodnotenia

Overovanie 
kvality 

vzdelávania



Zjednotenie kurikúl

Definovanie výstupných štandardov

Definovanie vzdelávacích štandardov

Holistický prístup

Postupné smerovanie k expertnosti

Prierezové kompetencie
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Dvojstupňový program – ISCED01 a ISCED02

•Program rozvoja pre deti od 0,5 roka do 3 rokov

•Vzdelávacie štandardy pre deti od 3 rokov do 6 rokov

2 stupne základnej školy (ISCED1 a ISCED2)

• ISCED1 – nadviazať na štandardy pre ISCED02

• ISCED1 – v školských vzdelávacích programoch oddeliť ciele pre modul 1 a 
modul 2

• ISCED2 – obsah rozdeliť do vzdelávacích oblastí

•Výstupné štandardy pre ISCED1 aj ISCED2

Stredné školy (ISCED3)

•Základný modul – všeobecnovzdelávací ročník

•Mierne pokročilý a pokročilý modul všeobecnovzdelávacích predmetov

•Mierne pokročilý a pokročilý modul odborných a praktických predmetov 
(previazanosť na NKR a NSK)

•Základný modul odborných a praktických predmetov

•Prax 
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Metodické usmernenia k výučbe ako 
súčasť ŠVP

Zmena organizácie školského dňa, dlhšie 
vyučovacie hodiny

Aktivizujúce metódy výučby

Vzájomné využívanie overených príkladov 
praxe

Podnetné a funkčné prostredie pre učenie 
sa
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Učebnice ako celé sady pre celý 
vzdelávací stupeň

Vznikajú v prepojení na pedagogický 
výskum

Odborná aj didaktická recenzia

Recenzovaná metodika

Aj digitálna verzia

Verzie pre žiakov s rôznymi potrebami
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Kvalitatívne nové pokyny na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov

Kritériá a indikátory hodnotenia

Stratégie hodnotenia ako súčasť ŠVP

Zrušenie klasifikácie na 1. stupni ZŠ

Sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie 
žiakov
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• v školeOverovanie plnenia 
výstupných štandardov pre 

ISCED1 a ISCED2 –

• externé testovanieOverovanie plnenia 
výstupných štandardov pre 

ISCED3 (maturita)

• pri neúspechu alebo pri „nespokojnosti“ 
s výsledkom testovaniaMožnosť opakovať testovanie

• periodické testovanie na výberovej 
vzorke

Overenie kvality 
vzdelávacieho systému

• pravidelná ročná autoevaluácia na 
úrovni školy

Overenie kvality školských 
vzdelávacích programov
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Skvalitnenie obsahu a metód výučby na VŠ

• Vytváranie Centier pre rozvoj pedagogických zručností VŠ 
učiteľov

• Revízia predmetov a znižovanie rozsahu kontaktnej 
výučby

• Internacionalizácia kurikula, spoločné vzdelávanie našich 
a zahraničných študentov, podpora mobilít

• Programové rady ako nástroj skvalitňovania štúdia

• Systematická práca s absolventmi

• Priebežné hodnotenie kvality výučby študentmi



Skvalitnenie obsahu a metód výučby na VŠ

Podporné a motivačné mechanizmy pre učiteľov

priestor a čas na realizáciu zmien

didaktická podpora

finančná motivácia

ocenenie kvalít tých najlepších učiteľov



Viac prakticky orientovaného štúdia na VŠ

• Integrácia väčšieho rozsahu praxe do akademicky 
orientovaných študijných programov 

• Zabezpečenie kvalitnej praxe cez jej informovaný výber, 
monitoring a záverečné vyhodnotenie

• Budovanie a posilnenie personálnych kapacít 
zabezpečujúcich prax

• Prepájanie výučby s praxou (učenie sa na príkladoch z 
praxe, využívanie špecializovaných učební, výučba 
odborníkmi z praxe)



Rozvoj akademickej a výskumnej etiky

• Vzdelávanie študentov v základoch akademického písania a 
pravidiel akademickej etiky už od začiatku štúdia

• Vzdelávanie učiteľov o problematike plagiátorstva (ako mu 
predchádzať, ako ho odhaliť)

• Implementácia etického kódexu na úrovniach VŠ a na národnej 
úrovni

• Zriadenie inštitútu ombudsmana pre akademickú etiku

• Prijatie zákona, ktorý umožní odnímať tituly získané 
podvodným spôsobom 






