
 

Radi by sme vás pozvali na tvorivý workshop o budúcnosti vzdelávania, ktorý sa uskutoční 
dňa 23. júna 2014, a to dopoludnia so žiakmi a žiačkami na Základnej Škole v Lozorne 
a popoludní o 13:00 do 17:00 hod. s občanmi Lozorna v miestnom Centre kultúry a 
vzdelávania.   

Organizuje ho občianske združenie Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej 
spoločnosti – Open Society Foundation, Nadáciou Milana Šimečku a s Centrom pre výskum 
etnicity a kultúry (CVEK).  

Nové školstvo prevádzkuje portál o reforme vzdelávania  www.noveskolstvo.sk, kde 
pravidelne komentuje aktuálne kroky rezortu školstva v tejto oblasti a spoločne s ďalšími 
vzdelávacími expertmi uvažuje o konkrétnych návrhoch na potrebné zmeny.  

Tento rok sme naše úsilie zintenzívnili a v januári 2014 sme odštartovali celoslovenskú 
kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Kampaňou 
vyjadrujeme vôľu prehĺbiť verejnú diskusiu o vzdelávaní a snahu posilniť hlas detí, rodičov a 
odbornej verejnosti v procese reformy školstva.  

 

V rámci kampane, ktorá bude trvať jeden a pol roka, organizujeme okrem iných aktivít aj 
sériu tvorivých workshopov vo viacerých mestách a obciach Slovenska, na ktorých chceme 
diskutovať s rôznymi ľuďmi, odborníkmi aj laikmi, o možných scenároch budúceho vývoja 
vzdelávania.  

http://www.noveskolstvo.sk/
http://chcemevedietviac.sk/?p=1
http://chcemevedietviac.sk/?cat=27


Na workshopoch ponúkame ľuďom možnosť odpútať sa od aktuálnych „prevádzkových 
problémov“ nášho školstva a nazrieť za horizont súčasného reformného pohybu. Vytvárame 
pre nich priestor na kreatívne formulovanie vlastných predstáv o budúcnosti a na 
premýšľanie nad širšími, často skrytými súvislosťami, ktoré sú  pre jej utváranie kľúčové.  

Výstupom z každého workshopu bude mapa predstáv a inovatívnych myšlienok, ktoré na 
ňom zaznejú. Našim cieľom je postupne tieto jedinečné mapy prepájať a vytvoriť ATLAS 
PREDSTÁV ĽUDÍ O BUDÚCNOSTI, ktorý verejnosti predstavíme koncom roka 2014.  

Prvým mestom, ktoré sme navštívili v marci, bolo mesto Šamorín, v apríli sme diskutovali so 
žiakmi a so širokou verejnosťou v Pezinku a v máji sme sa stretli s verejnosťou v Novákoch. 
V júni plánujeme navštíviť Banskú Bystricu a vašu obec - Lozorno.  

Budeme veľmi radi, ak prijmete naše pozvanie na spoločnú diskusiu o budúcnosti 
vzdelávania a ak nám pomôžete workshop zorganizovať aj vo vašej obci.    

Záleží nám na tom, aby bola vzorka ľudí, ktorí budú s nami o budúcnosti vzdelávania 
uvažovať, pestrá, aby v nej neprevládali ani učitelia, ani rodičia, ale aby sa v nej objavilo čo 
najviac aktívnych ľudí z vašej obce a okolia, ktorí majú rôzne záujmy a ktorí sa realizujú v 
rôznych oblastiach. Preto budeme radi, ak o pripravovanom podujatí budete informovať 
všetkých, o ktorých viete, že by ich téma vzdelávania mohla zaujať. 

 

 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation je 
mimovládna organizácia pôsobiaca na Slovensku od 1992, kde sa okrem iného snažíme 
prinášať kritický pohľad na kvalitu vzdelávania a jeho dostupnosť pre všetkých, s 
prihliadnutím na znevýhodnené skupiny v spoločnosti.  

 
 

Za organizátorov  

 

Barbora Vaněk 

barbora.vanek@osf.sk 

0914 096170 

 

Zuzana Zimenová 

zuzanazimenova@noveskolstvo.sk   

0905 155 120  
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