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Prehľad workshopu 

Cieľ Navrhovaný prístup 

Vytvoriť inovačný rámec. Načrtnite inováciu a predpokladanú 

metodológiu, ktoré sa pouţijú na 

workshope. Inšpirujte sa kruhom inovácie, 

inovačným rámcom a môţete pouţiť aj 

zdroje z kniţnice.  

V kaţdej tematickej oblasti rozvoja 

školy vypracujte 3 dlhodobé vízie, 

ktoré spolu budú tvoriť NAJLEPŠIU 

víziu. 

V malých skupinkách diskutujte o svojich 

ašpiráciách pre kaţdú oblasť inovačného 

kruhu v súvislosti s budúcnosťou 

vzdelávania: 

• riadenie 

• sociálna klíma 

• kurikulum 

• rozvoj pedagógov 

• spolupráca s komunitou 

http://www.skola21.sk/kniznica/riadenie
http://www.skola21.sk/kniznica/klima
http://www.skola21.sk/kniznica/kurikulum
http://www.skola21.sk/kniznica/rozvoj
http://www.skola21.sk/kniznica/spolupraca


Prehľad workshopu 

Cieľ Navrhovaný prístup 

Prediskutovať a odsúhlasiť 

NAJLEPŠIE vízie. 

Zoraďte jednotlivé formulácie vízií podľa  

dôleţitosti a v skupine odsúhlaste finálnu.  

Prediskutovať a urobiť zoznam 

prostriedkov/predpokladov, ktoré 

prispejú k tomu, aby sa NAJLEPŠIE 

vízie stali realitou. 

Zoraďte jednotlivé 

prostriedky/predpoklady podľa ich 

dôleţitosti a v skupine odsúhlaste finálnu 

verziu. 



Vytvárame cestnú mapu zmeny 

• Kaţdá úspešná cesta začína jasným plánovaním — to isté platí aj pre 

podporu kultúry inovácie v školách.  

  

• Základom je inovačný rámec. 

 

• Na nasledovnom liste je znázornený rámec odporúčaný pri navrhovaní 

vašich vízií a plánovanie inovácií. Je to tá istá štruktúra, ktorá sa pouţila 

pri sebareflexii školy. 

 

• Zapamätajte si, ţe nemôţete zmeniť všetko a dosiahnuť úspech zaberie 

čas. Je to začiatok dlhého, nepretrţitého procesu. 

 

• Myslite „vo veľkom―, ale začnite „v malom―. 



Štruktúra inovačného kruhu 



Pracujeme na cestnej mape (postup)  

1. Uistite sa, že rozumiete inovačnému rámcu: 

•  Pozrite články o inovačnom rámci (v úvode, v kniţnici). 

 

2. Z inovačného kruhu vyberte oblasť, ktorou začnete: 

• Začnite oblasťou, v ktorej viete dosiahnuť rýchle víťazstvá, kde sa 

čoskoro dostavia aspoň malé úspechy, čím sa zvýši motivácia a 

zaangaţovanosť. Pri výbere témy môţe pomôcť zamyslenie - Ktoré 

oblasti boli pri sebahodnotení najviac zdôrazňované? 

 

3. Koho názor je pre vašu víziu a plánovanie inovácie rozhodujúci? 

• Budú vaše ciele pri tvorbe projektov riadené učiteľmi alebo študentami? 



 Línie: riadené učiteľom, riadené študentom  

Riadené učiteľom Riadené študentom 

• Poskytnuté vedomosti 

• Ţiaci médiá vyuţívajú 

• Súťaţivosť 

• Hodnotí učiteľ 

• Viac formálne vzťahy/procesy 

• Tempo triedy 

• Jednotný kurz 

• Prevládajúci učebný štýl 

• Obmedzené vekové rozpätie  

• Prispôsobené učiteľom  

• Vytvorené vedomosti? 

• Ţiaci vytvárajú virtuálny priestor 

• Učebné tímy, učiace sa spoločenstvá 

• Sebahodnotenie a hodnotenie 

rovesníkmi  

• Formálne aj neformálne vzťahy /procesy 

• Adekvátny čas pre ţiaka 

• Rozmanité cesty k cieľu 

• Voľba prístupu/úlohy 

• Práca s rovesníkmi a rôznymi vekovými 

skupinami 

• Dosiahnuté osobné maximum ţiaka 



Krok č. 1: 

• Na Post-ity píšte inovatívne učebné a vzdelávacíe aktivity, ktoré poznáte 

buď z vašej školy, alebo odinakiaľ. Všimnite si, napríklad overené 

pedagogické inovácie na Slovensku, inovačné vyučovanie medzi 

študentmi - rovesníkmi.  

Krok č. 2: 

• V skupinách zaraďte tieto aktivity do kategórií: riadené učiteľom, riadené 

študentom. 

Krok č. 3: 

• Ako by mohli byť aktivity, ktoré sú riadené učiteľom, upravené tak, aby 

boli viac zamerané na študentov? 

Krok č. 4: 

• Pre ktoré aktivity bude najlepšie, keď ostanú v rukách učiteľa? Prečo? 

Úloha č. 1: Ako chápeme línie 



Pri budovaní jasnej a zdieľatelnej vízie je dôleţité pouţívať jednoduchú, 

beţnú reč. 

 

Je uţitočné vyuţívať výrazy ako dobre, lepšie a najlepšie: 

 

• Dobre: Jednoduché kroky s jasným akčným sprievodným plánom, čím sa 

zabezpečia prijateľné základné podmienky. 

Aké rýchle víťazstvá môţete dosiahnuť uţ zajtra? 

 

• Lepšie: Vízia časovo obmedzená, s plánovacími dokumentmi. Ako môţe 

vaša škola najlepšie naplniť, počas nasledujúcich 5 rokov, ciele štátneho 

vzdelávacieho programu? 

 

• Najlepšie: Toto slovo vyjadruje vašu vzdelávaciu víziu ďaleko do 

budúcnosti. Napríklad snívanie o vzdelávacom rámci na rok 2020. 

 

 

 

 

 

Tvoríme víziu 



Dobre Lepšie Najlepšie 

výsledok prostredníctvom výsledok prostredníctvom výsledok prostredníctvom 

Kurikulum Základná 

počítačová 

gramotnosť 

 

Kvalitnejšie 

zdroje 

a informácie 

Kurikulum 

digitálnej 

gramotnosti 

 

Bezpečný, 

zdielaný prístup 

k počítačom 

Vedomie 

spolupráce 

 

Tvorba 

a vyuţívanie 

multimédií pri 

učení (sa) 

Pripojenie na 

internet a LAN 

(lokálnu sieť) 

 

Rozsah zariadenia 

pre médiá 

a aplikácie 

Ţiaci so zručnos-

ťami 21. storočia 

(kľúčovými 

kompetenciami) 

 

Svojpomocné 

celoţivotné 

vzdelávanie 

Osobné učebné 

pomôcky 

 

Prístup na internet 

24 hodín 7x 

v týţdni 

 

Spektrum 

nástrojov 

Rozvoj 

pedagógov 

Nárast príprav, 

podkladov  

na vyučovanie 

PC, tlačiareň 

a dataprojektory 

 

Kurikula digitálnej 

gramotnosti 

Preberanie 

myšlienok 

ostatných učiteľov 

 

Sebareflexia 

a akčný výskum 

Autorstvo, 

spolupráca, 

analýzy a nástroje 

na rast produktivity 

 

Internet v triedach 

Individuálne 

vzdelávanie 

 

Spoločný rozvoj 

 

Výskum 

a hodnotenie 

rovesníkmi 

Spektrum e-

zdrojov, 

spolupráca 

a nástroje 

na analýzu 

Spolupráca 

s komunitou 
Prístup 

k počítačom (IKT 

technológiám) 

Zdielaný prístup 

k počítačom 

 

(PiL) rozvoj 

školských lídrov 

Prepojená 

komunita 

 

E-mail 

 

Web 

 

Kurikulum digitál-

nej gramotnosti 

komunity 

Väčšia  

zaangaţovanosť  

zainteresovaných  

strán do vzdelá-

vania 

Učebný portál 

Komunitné 

vzdelávacie 

centrum 

Národné centrum 

IKT 

Riadenie Zlepšenie  

efektívnosti 

Vybavenie škôl 

počítačmi 

 

Kurikula digitálnej 

gramotnosti 

Kvalitnejší tok 

informácií 

 

Odstránenie 

duplicity v procese 

Databáza 

a portálové 

technológie 

 

Inovatívne riadenia 

školy, komunity 

Kvalitnejší 

manaţment 

zdrojov 

 

Manaţérske infor-

mačné systémy 

 

Podpora 

Ministerstva 

školstva 

Vytvárame cestnú mapu od dobrého k najlepšiemu – príklad IKT 



• V skupinách po troch rozhodnite, na ktorej z 5-tich kategórií inovačného 

kruhu by ste radi pracovali. 

 

• Predstavte si, ţe je rok 2020 a vy prezentujete na medzinárodnej úrovni 

najvýznamnejšiu aktivitu, prax, úspech vo vašej krajine. 

 

• Akú podobu by mal tento úspech? Spíšte, čo sa deje vo vašej škole. 

Nechajste sa inšpirovať príkladmi na nasledujúcom pracovnom liste 

a  dokončite pracovný list Najlepších vízií. 

 

• Svoje myšlienky doplňte, napíšte na post-ity a prilepte na flipčart. 

 

 

Úloha č. 2: Predvídame 

http://www.skola21.sk/public/media/5848/Najlepsie _vizie.doc
http://www.skola21.sk/public/media/5848/Najlepsie _vizie.doc


Najlepšie 

Kurikulum Kompetencie a kvalita. V roku 2020 je cieľom vzdelávania rozvoj kompetencií vrátane  

riešenia problémov, reflexie učenia, sebareflexie, vytvárania vzťahov, tímovej práce, spolupráce, kritického 

myslenia a samostatnosti. Ţiaci pracujú tak, aby tieto kompetencie precvičovali a rozvíjali.  

Napríklad: pýtajú sa, zdieľajú poznatky, nastoľujú problémy a rozvíjajú zdroje. Hodnotenie poskytuje  

študentovi kvalitnú spätnú väzbu.  

Celoživotné vzdelávanie. V roku 2020 bude vzdelávanie nepretrţitý celoţivotný proces, ktorý zahŕňa  

univerzity, kniţnice, školy, domovy aj firmy. Vedomosti sú zmysluplne zdieľané formou spolupráce a výmeny 

v rámci celej vzdelávacej komunity. 

Sociálna klíma Spolupatričnosť . Ţiaci sú v rámci školy, komunity plne zaangaţovaní ako aktívni a šťastní občania. 

Na rozvoji vedomostí/poznatkov v nej spolupracujú s rovesníkmi, rodičmi a s učiteľmi ako partnermi.  

Rozvoj 

pedagógov 

Učiteľ ako výskumník. V roku 2020 sú učitelia nepretrţite zaangaţovaní vo výskume, čo spolu s reflexiou 

tvorí súčasť ich profesijného rozvoja. Aktívne šíria kultúru výskumu, zapájajú ţiakov a tieţ sa zaujímajú  

o ich spätnú väzbu, čo pomáha ich rozvoju a rastu. Ide o nový typ ich role.  

Učiteľ ako podporavateľ, facilitátor. V roku 2020 učitelia pochopia, ako fungujú koncepčné znalosti 

a dokáţu sa sami učiť. Pomôţu ţiakom chápať koncepty tým, ţe im poskytnú nástroje, aby sa ţiaci stali  

postupne samostatnými/nezávislými. 

Učiteľ ako osobnosť. V roku 2020 budú učitelia neustále rozvíjať zručnosti zamerané na vyučovanie, 

spoluprácu s kolegami, rodičmi a rozvíjať osobné kvality, ktoré im umoţnia prevziať etickú zodpovednosť 

za ich rolu. 

Príklady vízií 



Najlepšie 

Sociálna klíma Žiak v centre. Vzdelávanie je partnerstvo rodičov, ţiakov, učiteľov a ostatných. 

Ţiaci majú podporu v dosahovaní svojich cieľov, ktoré sú viac zaloţené na rozvoji sociálnych 

a osobných kompetencií, ľudských kvalít, vzťahov s inými. 

Spolupráca 

s komunitou 
Otvorenosť k rôznorodosti. 

Prístup otvorenosti sa uplatňuje pre všetkých - počnúc od vzdelávania v ranom veku po vzdelávanie 

dospelých. Podporuje sa rozmanitosť, rovnaký prístup nevedie k zavádzaniu systémov alebo 

technológií. 

Súdržnosť komunity. Komunita je vďaka transparentnosti a demokratizácii systému aktívne  

zapojená do rozvoja vzdelávania. Prispieva to k šíreniu pochopenia, pokoja, vlastníctva a súdrţnosti.  

Riadenie Kvalitná spätná väzba na všetkých úrovniach. V roku 2020 umoţní kvalitná spätná väzba na 

všetkých úrovniach presnú analýzu a hodnotenie s cieľom podporiť politické rozhodnutia, toky 

peňazí, hodnotenie akčného pedagogického výskumu a zapojenie rodičov.  

Neustály rozvoj. Náš vzdelávací systém ja zameraný na celostný rozvoj detí, 

mladých ľudí a občanov . Neustále sa vyvíja a zdokonaľuje, aby bol stále progresívny. 

Flexibilita pri posilnení rozmanitosti. Systémy splnomocňujú ľudí v ich roliach. Inovácie nie sú 

pritom nijako obmedzované. Cieľom je bezproblémová podpora kaţdej osoby (hráča/herca) v jej role. 

Príklady vízií 



• Dostali ste tri farebné samolepky. Prečítajte všetky vytvorené Formulácie 

vízii, ktoré  vaši kolegovia napísali. 

 

• Ak by sa len tri z týchto budúcich vyhlásení mali udiať, ktoré by to podľa 

vás mali byť? 

 

• K tým, ktoré ste vybrali, prilepte samolepky. Všetky označené formulácie 

vízii  napíšte  na kus papiera. 

Budete ich potrebovať pre ďalšiu aktivitu. 

Úloha č. 3: Priority vyplývajúce z vízií 



• Nezabudnite, ţe sme v roku 2020  - bez  obmedzení finančných alebo 

iných. Čo potrebujete, aby ste dosiahli tieto NAJLEPŠIE vízie? 

 

• Pri kaţdej z  troch vybraných vízií si predstavte, aké zdroje a technológie 

by uľahčili ich implementáciu.  

 

• Uveďte tieto vysnívané zdroje na pracovný list NAJLEPŠÍCH troch vízií 

do stĺpca Predpoklady. 

Úloha č. 4: Predpoklady 

http://www.skola21.sk/public/media/5848/Najlepsie _vizie.doc


 Teraz máte k dispozícii: 

• Jasnú mapu, aby ste mohli určiť, čo si prax budúcnosti bude 

vyţadovať, aby sa vaše vízie naplnili. 

 

• Nejaké nápady, moţnosti zdrojov a ostatných 

prostriedkov/predpokladov, ktoré môţu byť pre vás uţitočné. 

 

• Súhlas členov tímu, ţe vaša dlhodobá vízia je jasná a správna. 

Zhrnutie Workshopu 1 



• Zoraďte všetky vaše vízie do jedného bloku a umiestnite ich 

do textového okna na http://www.wordle.net/create. 

Na základe početnosti slov v texte vygeneruje Wordle vizuálnu 

analýzu vašej vízie. 

Úloha č. 5: Vizuálna analýza 

• Ako náhle skupina 

vašu víziu odsúhlasí, 

doplňte ju na stránku 

vašej školy. 

http://www.wordle.net/create


Dosiahli ste ciele? 

Cieľ Výsledok 

Vytvoriť inovačný rámec. Pochopenie inovačného rámca a potreby 

jasnej reči pri plánovaní. 

V kaţdej tematickej oblasti 

vypracovať tri jasné dlhodobé vízie. 

Budú sa volať NAJLEPŠIA vízia. 

Naformulovaná skupina formulácií – 

NAJLEPŠIE vízie. 

Prediskutovať a odsúhlasiť 

formulácie NAJLEPŠIE vízie. 

Doplnený finálny dokument NAJLEPŠÍCH 

vízií na stránke vašej školy. 

Prediskutovať a urobiť zoznam 

prostriedkov/predpokladov, ktoré 

prispejú k tomu, aby sa NAJLEPŠIE 

vízie stali realitou. 

Doplnený finálny zoznam 

prostriedkov/predpokladov na stránke 

vašej školy. 
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Vaše možnosti. Naša vášeň.
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