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Konferencia Inovácie v škole 2016

V dňoch od 21. do 22. októbra 2016 organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti v poradí 17. ročník konferencie Inovácie v škole
2016 už tradične v malebnom prostredí Vysokých Tatier, v hoteli Permon.
Medzi hlavné témy konferencie patrili druhy gramotnosti, gramotnosť pre udržateľný rozvoj,
tvorivé čítanie – tvorivé písanie – tvorivé myslenie a hodnotenie kompetencií učiteľov. Program
konferencie ponúkal účasť na formálnych i neformálnych diskusiách, pracovných dielňach a panelových diskusiách zameraných na aktuálne otázky pedagogickej profesie. Nemohol chýbať ani
spoločenský večer spojený s udelením štatútu „Škola kritického myslenia“. Konferencie sa aj
tento rok zúčastnili pedagógovia všetkých stupňov škôl, riadiaci a odborní školskí pracovníci, ako
aj zástupcovia mimovládnych organizácií. Tešíme sa na stretnutie s Vami na budúcoročnej konferencii, ktorú plánujeme opäť v hoteli Permon v dňoch 13. – 15. októbra 2017!

www.zdruzenieorava.sk

O nás
Pri zrode Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní stála otázka:
„Ako učiť demokracii?“ Z regionálneho programu spolupráce v oblasti
reformy školstva vyrástlo postupne
združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré si získalo priazeň, dôveru a úctu širokej pedagogickej verejnosti a sympatie širokej školskej
komunity. Združenie Orava stojí na
pevných základoch dobrých myšlienok a skúseností odborníkov v oblasti
školstva, ktorú spoločnosť na Slovensku pociťuje ako dôležitú. Združenie
Orava má potenciál prispievať k zmene významnejším spôsobom ako „reforma zhora“ práve preto, že stavia na
ľuďoch.
Od svojho založenia v roku 1994
realizuje združenie domáce a medzinárodné projekty podporujúce princípy demokracie, tolerancie a spolupráce, ktoré podnecujú trvalé zmeny vo
vyučovacích metódach a organizácii
škôl tak, aby boli mladí ľudia lepšie
pripravení na život v demokratickej
spoločnosti.

• Nový vzdelávací program kontinuálneho
vzdelávania
Gramotnosť na tretiu: podpora
čitaTeľskej a zdravotnej
gramotnosti v rodinách
Inovačný program kontinuálneho vzdelávania v trvaní 80
hodín (50 prezenčne, 30 dištančne), ktorý inovuje profesijné
kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania
rodinnej gramotnosti.
Program vychádza zo záverov medzinárodného projektu LIT3: Gramotnosť na tretiu, ktorého partnerom bolo
Združenie Orava pre demokraciu vo
vzdelávaní. Program rozvíja rodinnú
gramotnosť a stavia na zapojení troch generácií: rodičov, detí
a starých rodičov, prípadne iných dospelých osôb, ktoré majú
vplyv na výchovu detí (tety, starší súrodenci a pod.).
Rodinná gramotnosť prebieha v rámci každodenného života, keď rodičia, deti a ostatní rodinní príslušníci používajú gramotnosť doma a vo svojom blízkom okolí. Keďže deti rozvíjajú
svoje zručnosti čítania, písania a počítania tak, ako rastú, sú to
práve rodičia, ktorí sú prvými učiteľmi dieťaťa.
Pedagogický zamestnanec, ktorý absolvuje inovačné vzdelávanie, pozná spôsoby rozvíjania rodinnej gramotnosti s dôrazom na čitateľskú a zdravotnú gramotnosť, dokáže pripraviť
a viesť program podpory rodinnej gramotnosti s využitím textov a metód vhodných na prácu s deťmi a dospelými.
Pre koho je tento program určený?
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci.
Kategória: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent.
Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ
pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa.

Združenie Orava je členom konzorcia
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu – RWCT IC a členom koalície
Rovnosť vo vzdelávaní.

Nájdete nás už aj na facebooku.
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

2

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec,
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický
zamestnanec s druhou atestáciou.
Program je akreditovaný MŠVVaŠ do 31. decembra 2021.
Úspešní absolventi získajú 19 kreditov. Program ponúkame
školským kolektívom. Suma na 1 účastníka je 85 eur (v skupine
s minimálnym počtom účastníkov 24) alebo 140 eur (v skupine
s minimálnym počtom 12 účastníkov).
Viac informácií o programe získate na e-mailovej adrese:
marcelamaslova2@gmail.com.

• Oznam pre školy, ktorým vypršala platnosť
štatútu
ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ
Veríme, že prínosy štatútu pomáhajú Vašej škole poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, zamerané predovšetkým
na podporu kritického a nezávislého myslenia. Keďže štatút bol
udelený na tri roky, ponúkame Vám možnosť jeho obnovenia
pod názvom Škola kritického myslenia, a to splnením kritérií
jedného z nasledovných variantov:
1. variant:
Pedagogickí zamestnanci školy absolvujú dve stretnutia
zamerané na využívanie stratégie EUR a inovačných metód/
foriem v pedagogickej praxi, v celkovej dĺžke 6 hodín (jedno
stretnutie v trvaní 3 hodín). Obe stretnutia prebehnú v prihlásenej škole a budú vedené certifikovanými lektormi Združenia
Orava, pričom na druhom stretnutí budú prezentovať uplatňovanie metodiky učitelia školy (napr. formou otvorenej hodiny).
Oboch stretnutí sa zúčastní minimálne 50 % pedagógov školy.
Poplatok za obnovenie štatútu prvým variantom je 600 eur.
2. variant:
Traja pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastnia konferencie Inovácie v škole organizovanej Združením Orava pre
demokraciu vo vzdelávaní v dňoch 13. – 15. októbra 2017
v Podbanskom, hotel Permon. Na konferencii budú reprezentanti školy prezentovať v rámci okrúhleho stola skúsenosti z aplikácie metód a foriem podporujúcich kritické a tvorivé
myslenie a taktiež sa zúčastnia tréningu, ktorý bude poskytnutý počas konferencie. S priebehom diskusie pri okrúhlom stole a s obsahom tréningu potom oboznámia kolegov vo svojej
škole. Formu ponecháme na ich vlastnom výbere. Poplatok za
obnovenie štatútu druhým variantom je 990 eur (zahrňuje aj
ubytovanie v hoteli Permon, konferenčný poplatok a stravu 3
osôb na konferencii).

• Staňte sa aj Vy členom Združenia Orava pre
demokraciu vo vzdelávaní
a budete patriť do rodiny inovatívnych a tvorivých pedagógov,
ktorým smerovanie výchovy a vzdelávania na Slovensku nie
je ľahostajné. Okrem toho Vás budeme ako prvých informovať
o našich novinkách, do ktorých sa budete môcť zapojiť. Prihlásiť sa môžete ako individuálny alebo inštitucionálny člen. Ročné členské pre individuálneho člena je 25 eur a pre inštitucionálneho 50 eur (malotriedne školy a mimovládne organizácie)
a 100 eur (plnoorganizované školy a ostatné inštitúcie).
Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na
http://www.zdruzenieorava.sk/o-nas/clenstvo_sk.

Projekt OBČAN
Zodpovednej občianskej participácii sa treba učiť a viesť k nej žiakov
od skorého veku. Projekt Občan, ktorý na Slovensku od roku 2003 organizuje Združenie Orava, dáva možnosť
žiakom priamo sa zapájať do občianskeho života. Prostredníctvom aktivít
v škole aj mimo nej sa žiaci púšťajú
do riešenia problémov vo svojom
bližšom aj širšom okolí. Prácou na
projekte sa žiaci naučia, že mnohé
spoločenské problémy sa riešia verejnou politikou, teda zákonmi alebo opatreniami, ktoré prijíma štátna či
miestna správa.
V školskom roku 2016/2017 vyhlasuje Združenie Orava v poradí už
osemnásty ročník Projektu Občan.
Pre nových záujemcov spomedzi pedagógov, ktorí by sa chceli do projektu
zapojiť, je možné zorganizovať školenie a poskytnúť metodický materiál.
Projekt má viacoročnú podporu
Národnej rady SR a v spolupráci s
MŠVVaŠ SR plánujeme jeho zahrnutie do pedagogicko-organizačných
pokynov.
Prihlášky do projektu posielajte
do 31.12.2016 na e-mailovú adresu:
marcelamaslova2@gmail.com.
Viac informácií o projekte Vám
poskytneme aj na e-mailových adresách:
monika.tomovcik@hotmail.com a
michalkova59@gmail.com.

„Demokracia nie je ‚samochodný
stroj‛, naopak, musí sa neustále
obnovovať, generácia po generácii.“
Margaret Branson
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Korene súčasných aktivít Združenia Orava
Združenie Orava má za sebou bohatú históriu úspešne zrealizovaných aktivít. Jadrom činnosti sú vzdelávacie aktivity dlhodobého charakteru, vďaka ktorým si združenie vytvorilo bohatú sieť spolupracovníkov,
nadšencov a podporovateľov, ktorí myšlienky Združenia Orava ďalej šíria medzi svojich kolegov vo svojich
regiónoch. Vývoj týchto aktivít prirodzene smeroval k vytvoreniu profesijnej asociácie pedagógov, ktorá
komplexným spôsobom pokračuje v podpore demokratických zmien v slovenskom školstve. Vďaka svojmu
dlhoročnému pôsobeniu v oblasti poskytovania programov kontinuálneho vzdelávania pedagógov má Združenie Orava viac ako 30 lektorov certifikovaných podľa medzinárodných štandárd konzorcia RWCT (Čítaním
a písaním ku kritickému mysleniu), ktorí pomáhajú realizovať projekty vo viacerých oblastiach, napr.: inovačné
prístupy vo vyučovaní a učení podporujúce kritické myslenie, rozvoj školskej komunity, riešenie konfliktov, vzdelávanie rómskych detí, vzdelávanie k občianstvu a demokracii a pod.
Nepretržite od roku 2000 organizuje Združenie Orava výročnú celoslovenskú konferenciu pod názvom Inovácie v škole, na ktorej sa pravidelne stretávajú pedagógovia všetkých stupňov škôl, vedúci školskí pracovníci,
rodičia, zástupcovia mimovládnych organizácií a ďalší účastníci z celého Slovenska a zahraničia, aby diskutovali o aktuálnych potrebách a problémoch vzdelávania, hľadali možnosti ich riešenia a prezentovali vlastné
spôsoby realizácie inovačného a reformného úsilia.
Od svojho začiatku dodnes sa do vzdelávacích aktivít realizovaných Združením Orava zapojilo viac ako
20 tisíc pedagógov z celého Slovenska. Združenie spolupracuje s učiteľmi všetkých stupňov škôl od materských, cez základné a stredné školy, s riadiacimi školskými pracovníkmi a pedagógmi pedagogických fakúlt
v Bratislave, Nitre, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach.
V posledných rokoch realizovalo združenie na Slovensku viacero domácich a medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania. Z domácich to bol predovšetkým projekt „Škola, ktorej to myslí” (2007 – 2012),
v rámci ktorého bolo s podporou Stredoeurópskej nadácie metodicky vyškolených niekoľko tisíc učiteľov z
takmer stovky základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Pre národný projekt „Podpora
implementácie celodenného vzdelávacieho systému" (2012) vytvorili experti združenia osvetový program
a učebné materiály pre rodičov marginalizovaných rómskych komunít. Združenie taktiež ponúka akreditované vzdelávacie programy pre pedagogických pracovníkov a prispieva tak do systému ich kontinuálneho
vzdelávania.
V oblasti medzinárodnej spolupráce má združenie za sebou niekoľko úspešných projektov, z ktorých
spomenieme najmä multilaterálny projekt Grundtvig pod názvom „CreMoLe - Create-Motivate-Learn” (2010
– 2011), ktorý bol zameraný na motiváciu dospelých k celoživotnému vzdelávaniu. Projekt T-PEI: Teach
Parents Emotional Intelligence (2013 – 2014) prispel do oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie detí predškolského veku prostredníctvom vzdelávania rodičov. Projekt LIT3 – Gramotnosť na tretiu – projekt rozvíjajúci rodinnú gramotnosť (2012 – 2015) si našiel aplikáciu v ponúkanom programe kontinuálneho vzdelávania (pozri s. 2). Projekt LeGMe alebo Ako sa stať dobrým mentorom prispel viacerými výstupmi v oblasti
rozvoja mentoringu (2013 – 2015).
Podpora občianskeho vzdelávania patrí k ďalším prioritám činnosti Združenia Orava. V rámci medzinárodného projektu CIVITAS bolo združenie členom partnerstva s Českou republikou, Dominikánskou republikou a štátmi USA: Michigan, Colorado, Oklahoma. Takmer desaťročie realizuje združenie na Slovensku
Projekt Občan zameraný na verejnú politiku a venovaný predovšetkým žiakom 2. stupňa ZŠ. Výsledky
projektovej práce – žiacke portfóliá – sú prezentované na miestnej a celoslovenskej úrovni.
V roku 2013 získalo Združenie Orava Cenu Nadácie Orange v oblasti rozvoja vzdelávania.
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