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PSK je súčasťou Iniciatívy Catching-up Regions od roku 2018:

Komponent VET:
I. ETAPA - Príprava synergických investícií
s cieľom zvýšiť kvalitu OVP a naplniť potreby trhu práce v PSK/SK.

IROP

OP II
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NÁRODNÝ PROJEKT: Zlepšenie stredného odborného školstva v
PSK
PSK je prijímateľom od 08/2020 (do 12/2023)
Alokácia: cca 5 mil. €
• Synergický projekt k Investičným projektom v rámci IROP a OP II

Cieľ: Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Prostredníctvom:
•

Prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce

•

Zvýšenia zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania

•

Podpory vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a
zamestnávateľmi

•

Skvalitnenia tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK

AKTIVITY:

•

•
•
•
•

Realizácia analýzy vzdelávacích potrieb PZ a žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti
nesúladu
Vzdelávanie a profesijný rozvoj PZ, vrátane majstrov OV
Tvorba, resp. inovácia ŠkVP a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre
prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce
Vytvorenie REGONÁLNEJ PLATFORMY a LOKÁLNYCH PLATFORIEM

NÁRODNÝ PROJEKT: Zlepšenie stredného odborného školstva v
PSK
Pracovné skupiny Regionálnej platformy:
Odborná skupina
pre spoluprácu
so
zamestnávateľmi

Odborná
skupina pre
podporu
inkluzívneho
vzdelávania v
prostredí SOŠ

Odborná skupina
pre podporu
marketingových
aktivít

+ 5x LOKÁLNA
PLATFORMA
pri každej
zapojenej SOŠ

Odborná skupina
pre vzdelávanie
a tvorbu inovácií
pre SOŠ

II. ETAPA - CuRI
Cieľ: Zvýšenie kvality stredoškolského vzdelávania v PSK
NÁSTROJ:
• Zavádzanie systému manažérstva kvality na školách
• vytvorenie Rámca pre zabezpečovanie kvality na stredných školách
• a Rámca pre proces optimalizácie siete stredných škôl
•

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

•

SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov

•

SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb, Pod Vinbargom 3, Bardejov

•

SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit

•

PILOTNÉ ŠKOLY

Na školách zriadené pracovné tímy a Manažér kvality
• Vzdelávanie v oblasti implementácie systému manažérstva kvality na školách
2020 – 2021 / Séria workshopov pre:
• Tzv. manažéri (koordinátori) kvality
• Pracovné tímy
• Pedagogickí zamestnanci
• Všetci zamestnanci školy

KVALITA V ŠKOLE & KVALITA VÝUČBY (Príručky kvality pre
školy)
doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.
Hlavné témy:
KVALITA

KVALITA ŠKOLY

KVALITA VÝUČBY

KVALITA SEBAUČENIA SA

KVALITA ŠKOLY
• Systémy manažérstva kvality založený na princípoch TQM /EFQM
Princípy manažérstva KVALITY V ŠKOLE :
•

9 oblastí /kritérií manažérstva kvality v škole
•

5 zameraných na predpoklady
(Vodcovstvo/Stratégia/Zamestnanci/Partnerstvá a zdroje/

Procesy)
•

4 zamerané na výsledky
(k študentom a rodičom/k zamestnancom/ spoločenskej

zodpovednosti, kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPI)

•

Dôraz je kladený na kompetencie učiteľa pre dosahovanie kvality

•

KVALITA VÝUČBY:
• Hybné sily: samohodnotenie/
vnútorná motivácia / vlastná tvorivosť
• Princípy manažérstva kvality výučby:
 Osobnosť študenta
 Vodcovstvo učiteľa
 Angažovanosť učiteľa
 Procesný prístup k výučbe
 Zlepšovanie výučby
 Rozhodovanie založené na
dôkazoch
 Vzťahy s partnermi
 Myslenie založené na riziku

Záverečná samohodnotiaca správa školy
- ktorá nielen ponúka dáta a údaje o škole, ale interpretuje / hodnotí + stanovuje nové ciele
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