Projekt
DETI NEPOČKAJÚ!
pozýva do spolupráce
zástupcov 12 cieľových skupín v 8 regiónoch Slovenska
a aktérov na Islande

s cieľom viesť partnerský dialóg a spoločne nachádzať riešenia v oblasti
vzdelávania v prospech detí na pôde
STÁLEJ KONFERENCIE AKTÉROV VO VZDELÁVANÍ
„SKAV“

Všetci sme na jednej lodi – kvalitnú školu tvoríme spolu!

PROJEKT „DETI NEPOČKAJÚ!“
VÍZIA
Vzdelávajme o živote, zo života a pre život
MISIA

Vytvorenie vhodných podmienok pre efektívnu spoluprácu všetkých
aktérov vo vzdelávaní „od jaslí až po vedu“ v záujme naplnenia vízie
HODNOTY
• celostný rozvoj dieťaťa
• otvorenosť voči konštruktívnej zmene
• medzisektorová a medzigeneračná spolupráca
• trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti
PRINCÍPY PRÁCE
•
•
•

•
•

koordinovaná spolupráca v záujme detí
facilitovaný dialóg založený na vzájomnom rešpekte a úcte
k jedinečnosti druhého
práca s dátami, dostupnými analýzami a projektmi, ktoré by nemali
skončiť v archívoch
proaktivita
efektívne zhodnotenie prostriedkov vložených do vzdelávania
a výskumu

„V systéme vzdelávania neexistuje problém, za ktorý by bola zodpovedná len jedna
organizácia, a preto ho jedna organizácia ani nedokáže vyriešiť. Zmena vo
vzdelávaní nikdy nie je výsledkom pôsobenia jednotlivých organizácií, ale vždy
vychádza z ich lepšej koordinácie.“
Mark Kramer, Harvardská univerzita

HARMONOGRAM PROJEKTU DETI NEPOČKAÚ
SIEŤOVACIE AKTIVITY
• neformálne platformy (október – december 2019) a 8 facilitovaných okrúhlych
stolov v regiónoch SR (január – marec 2020)
• online platformy (apríl 2020)
• celoslovenské stretnutie aktérov s účasťou lektorov z Fínska, Českej republiky
a Islandu (máj 2020)
• ustanovujúce zasadnutie SKAV (jún 2020)
• pravidelné stretnutia SKAV na mesačnej báze
(september 2020 – január 2022 a ďalej so zámerom trvalej udržateľnosti)
MEDIÁLNE AKTIVITY
• 30 spotov s osobnosťami (august 2019 – január 2022) - sociálne siete,
tlačové správy a reportáže v lokálnych médiách
• slovenský rekord z papierových lodičiek s odkazmi detí, rodičov a učiteľov
pre ministerstvo školstva (september 2019) – zápis v knihe slovenských rekordov,
tlačová správa, reportáž
• 8 okrúhlych stolov v regiónoch SR (január – marec 2020) - medializácia
v regiónoch
• socha dieťaťa z papierových lodičiek pre nového ministra školstva
(marec 2020) – tlačová správa, reportáže
• celoslovenské stretnutie aktérov s účasťou lektorov z Fínska, Českej republiky
a Islandu (máj 2020) – tlačová správa, reportáž, diskusia
• osadenie pamätného kameňa k lipe vysadenej na Nám. Slobody v Bratislave
pri ustanovujúcom zasadnutí SKAV (jún 2020) – tlačová správa, reportáže
• song o vzdelávaní v rôznych žánroch (jún 2020) – tlačová správa, reportáž,
regionálne médiá, sociálne siete
ODBORNÉ AKTIVITY
• spracovanie odkazov širokej verejnosti pre ministerstvo školstva o tom, akú školu
by dopriali deťom na SR (júl 2019 – marec 2020)
• aplikačný výskum proaktívnych škôl na SR (júl 2019 – január 2020)
• analýza dokumentov aktérov vo vzdelávaní – návrh desatora princípov ďalšieho
smerovania slovenského školstva (júl 2019 – máj 2020)
• monitoring vzdelávacej politiky a konzultácie s orgánmi verejnej správy
(júl 2019 – január 2022)
• právna analýza legislatívy (júl 2019 – január 2022)

Projekt „Deti nepočkajú!“ bol vyhodnotený ako najlepší projekt z výzvy 2019 programu
ACF Slovakia.

„Objavme spoločne more možností“
MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY:
•
•
•
•
•
•

spolupráca so zástupcami aktérov na Islande
prenos know-how o úspešnom projekte sieťovania aktérov na Islande
diskusia o esencii islandského vzdelávacieho systému
vytváranie databázy projektových zámerov slovensko-islandskej spolupráce
lektorská činnosť (lektori z Islandu, Českej republiky a Fínska)
spolupráca s Medzinárodným inštitútom a asociáciou slovenských vzdelávacích
centier (ISEIA)

PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROJEKTU DETI NEPOČKAJÚ!?
Spolupráca existujúcich organizácií a aktérov v oblasti vzdelávania v 8 regiónoch SR:
• pomôže definovať ich spoločný program (zhoda v chápaní problémov i konečného
cieľa)
• navrhne jednotné systémy hodnotenia (zber dát a konzistentné hodnotenie
pokroku)
• zabezpečí priestor na to, aby sa aktivity existujúcich organizácií a aktérov
navzájom podporili ( každá organizácia má robiť to, v čom vyniká tak, aby tým
súčasne podporila činnosť druhých a bola s nimi v súlade)
• podporí vzájomnú komunikáciu organizácií a aktérov (umožní, aby sa zapojené
organizácie mohli informovať o projektoch, dosiahnutom pokroku a učiť jedna od
druhej, zabezpečí ocenenie úsilia každej organizácie a povzbudenie spoločnej
motivácie)
PRIDANÁ HODNOTA PROJEKTU DETI NEPOČKAJÚ!
• efektívne využitie už investovaných financií do projektov v oblasti vzdelávania jednotliví príjemcovia grantov budú mať možnosť učiť sa z výsledkov tých druhých
(využitie výsledkov projektov, ktoré končia v zásuvkách)
• využitie verejných zdrojov pre potreby ďalších aktérov (napr. vedecké výstupy
z univerzít alebo experimenty zavreté v archívoch)
• zlepšenie kvality a dôveryhodnosti zbieraných údajov
• vytvorenie priestoru pre apolitické prijímanie rozhodnutí v oblasti vzdelávania na
základe objektívnych dôkazov a najlepšieho možného riešenia daného problému,
ktoré vzišlo z diskusie organizácii a aktérov

ORGANIZAČNÁ PODPORA PROJEKTU

podporujúca prepájanie aktérov vo vzdelávaní, verejnú diskusiu o vzdelávaní,
občiansku iniciatívu Kvalitné školstvo a Fórum proaktívnych škôl
Kontaktné údaje: info@detinepockaju.sk , tel. číslo : +421 904 336 079
Viac informácií:
www.detinepockaju.sk
https://www.facebook.com/detinepockaju
www.acfslovakia.sk

PARTNER PROJEKTU
Spolok Slovákov žijúcich na Islande
SKIS – Félag Slovakíska á Íslandi

tvoriaci most medzi slovenskými a islandskými aktérmi vo vzdelávaní

Kontaktné údaje: kristina.domanova@detinepockaju.sk, tel. číslo: +421 904 593 564
https://www.facebook.com/felagslovakiska/

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“
„Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

PODPOROVATELIA PROJEKTU
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