TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE EXTERNÝCH
EXPERTOV HODNOTIACICH KVALITU

ÚVOD
Tréningový program pre externých expertov hodnotiacich kvalitu (ďalej v texte ako Program)
bol navrhnutý v rámci projektu Leonardo da Vinci č. LT/03/B//F/PP-171005 Vytvorenie osnovy
pre expertov na hodnotenie externej kvality (ďalej v texte ako Projekt). Program je zameraný na
tréning poradcov na hodnotenie kvality inštitúcie.

Termíny „expert“ a „poradca“ sú v tomto dokumente brané rovnako. Autori Programu použili
analýzu skúseností trénovania poradcov v cudzích krajinách (bola vydaná publikácia Tréning
expertov na hodnotenie externej kvality európskych inštitúcií odborného vzdelávacia a prípravy:
Potreby analýzy a odporúčania pre implementáciu dobrej praxe v litovskom, lotyšskom
a anglickom jazyku). Za prípravu Programu bolo zodpovedné Metodické centrum odborného
vzdelávania a prípravy (kontraktor):V. Dienys, A. Jančauskiené, J. Kauzlauskas, J. Pudanaité, G.
Žibéniené a odborníci Litovského centra na hodnotenie kvality vo vyššom vzdelávaní: A. Čižas,
N. Skaburskiené. A. Šerpatauskas,

a Lotyšského centra na hodnotenie kvality vo vyššom

vzdelávaní: J. Dzelmé.

Konzultácie a podpora: Terence M. Pugh, Christine Di-Vito, (Výmena siete pre tréning
a pdnikanie), Spojené Kráľovstvo; Yves Boisselier, Socrates Kaplanis, (Asociácia pre transfer
technológie a trénngu), Belgicko; Angelos Tzachanis (Technologický vzdelávací inštitút
Larissa), Grécko; Eugenijus Stumbrys (Centrum pre hodnotenie kvality vo vyššom vzdelávaní),
Litva; Danuté Rasimavičiené, Eugenija Vagneriené (Národná konferencia riaditeľov vysokých
škôl v Litve), Litva.

Prispôsobenie ekvivalencie európskej úrovne je zaistené Projektom partnerov zo Spojeného
kráľovstva, Belgicka, Grécka a Lotyšska. Praktická použiteľnosť je zabezpečená spoluprácou so
zástupcami vzdelávacích inštitúcií a skúsenými poradcami pracujúcimi na Projekte.

Obsah a implementácia Programu sa odzrkadľuje v jeho troch častiach: Tréningový program pre
expertov hodnotenia externej kvality a jeho ciele; Prerušenie Programu pre učiaceho sa
a Vyučovacie a názorné materiály pre lektora (trénera).

Program integruje inovačné vyučovacie metódy a formy štúdia; obsahuje individuálnu prácu
kombinovanú s informačnými technológiami, kurz diaľkového štúdia atď. Avšak kvalita
vyučovania/štúdia je dynamický proces. Autori Programu by boli vďační za akúkoľvek spätnú
väzbu na jej obsah. Prosíme Vás, aby ste láskavo zaslali svoje pripomienky a návrhy na
nasledujúcu adresu:
Metodické centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu
Geležinio Vilko g, 12, LT-01112, Vilnius
alebo na e-mail:kokybe@pmmc.lt
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PODSTATA, CIEĽ A ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

1. SYSTÉM VZDELÁVANIA
1.1 Zmeny v európskom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní a výcviku
1.2 Zabezpečenie kvality v Európe (história, skúsenosti)
1.3 Tréningový program expertov: kľúčové ciele a úlohy
1.4 Národné systémy v členských štítoch EU, Boloňský proces a Kodaňský proces
1.5 Litovský systém vzdelávania
-

Národný systém vzdelávania;

-

Systém odborného vzdelávania a výcviku (typy inštitúcií odborného vzdelávania
a výcviku, klasifikácia odborného vzdelávania a výcviku a právny základ);

-

Ciele, hlavné aktivity, manažment a štruktúra odborného vzdelávania a výcvikové
inštitúcie.

2. KVALITA A JEJ HODNOTENIE
2.1 Kvalita a pojem jej hodnotenia
-

Prístup ku kvalite;

-

Faktory definujúce kvalitu;

-

Medzinárodný systém zabezpečenia kvality (ISO, EFQM, Tuningový program atď.);

-

Zabezpečenie kvality v Európe;

-

Kvalita a autonómia;

-

Úlohy pre hodnotenie: zlepšenie a zodpovednosť;

-

Úloha hodnotiacich agentúr;

-

Štruktúra hodnotenia (sebahodnotenie a externé hodnotenie, typy hodnotenia, hodnotenie
vzdelávacích programov, výskum, inštitucionálne hodnotenie);

-

Hodnotitelia (výber hodnotiteľov a prípravný tím, meta – hodnotenie);

3. OBLASTI A KRITÉRIA INŠTITUCIONÁLNEHO HODNOTENIA
3.1 Identifikácia a hodnotenie oblastí a kritérií
3.2 Hodnotenie vybraných oblastí, zostavenie hodnotiacich kritérií a indikátorov
3.3 Ukážky dvoch vybraných oblastí
-

Personál;

-

Systém interného zabezpečenia kvality.

4. INTERNÉ HODNOTENIE, SEBAHODNOTENIE
4.1 Systém hodnotenia internej kvality vo vzdelávaní: ciele, zodpovednosti, postup, riešenie,
implementácia
4.2 Analýza inštitucionálnej sebahodnotiacej správy: štruktúra sebahodnotiacej správy, ciele
analýzy

5. NÁVŠTEVA HODNOTITEĽOV V INŠTITÚCII, KTORÁ JE HODNOTENÁ
5.1 Požiadavky na hodnotiteľov (nestrannosť, etický kód, úvod do cieľov a kritérií
hodnotenia, hlavné pojmy, akreditačný postup)
5.2 Príprava na návštevu (riadiace princípy pre hodnotiteľov, analýza sebahodnotiacej
správy, plánovanie návštevy)
5.3 Proces návštevy (požadované dokumenty, kategórie osôb zúčastňujúcich sa stretnutí,
rozvrh návštevy, pracovné princípy hodnotiaceho tímu, analýzy vzorky)
5.4 Zvláštnosti návštevy externých hodnotiteľov inštitucionálneho hodnotenia v Litve
5.5 Zvláštnosti návštevy externých hodnotiteľov inštitucionálneho hodnotenia v Lotyšsku

6. ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA
6.1 Štruktúra záverečnej správy
6.2 Vyslovenie rozhodnutí
-

Metodológia vyslovenia rozhodnutí;

-

Odporúčania pre vzdelávaciu inštitúciu;

-

Návrhy na akreditáciu;

-

Odporúčania pre agentúru, ktorá vedie hodnotenie a štátne inštitúcie;

-

Implementácia rozhodnutia;

Európska komisia potvrdila potrebu spojiť úsilie európskych krajín pre posilnenie
zabezpečenia kvality a implementácie systémov hodnotiacich kvality vo vzdelávacích
inštitúciách. Analýza európskych krajín testovala fakt, že niektoré, hoci nie všetky európske
krajiny majú jasne definovaný tréningový systém pre hodnotiteľov inštitucionálneho hodnotenia,
ktorý zahŕňa tréning hodnotiteľov tak ako aj kritéria ich výberu.

Výsledky a odporúčania analýzy vedú k potrebám identifikácie hodnotiteľa, agentúr
hodnotiacich kvalitu a celý vzdelávací sektor. Musia byť schopní:



Analyzovať a aplikovať inovácie a skúsenosti európskych krajín vo výcviku hodnotiteľov
externej kvality inštitúcií odborného vzdelávania a výcviku;



Identifikovať všeobecné princípy, spoločné odporúčania kritéria pre prácu hodnotiteľa;



Zlepšiť kritéria pre výber hodnotiteľa a tréningu;



Zlepšiť a rozvíjať kompetencie hodnotiteľov;



Zostaviť tím vysoko kvalifikovaných hodnotiteľov pripravených pracovať v rýchle sa
rozvíjajúcom a meniacom vzdelávacom prostredí..

Tréningový program pre expertov hodnotiacich externú kvalitu by mal umožniť:


Implementovať európske skúsenosti v národných systémoch hodnotenia kvality
v odbornom vzdelávaní a výcviku;



Pripraviť vysoko kvalifikovaných hodnotiteľov externého hodnotenia, aby boli schopní
identifikovať silné a slabé stránky inštitúcie, ktorá je hodnotená, pripraviť záverečné
hodnotiace odporúčania vedúce k zlepšeniu činnosti inštitúcie;



Prispieť k rozvoju národného systému zabezpečenia kvality.

Modulový program poskytuje podmienky pre jednotlivcov na získanie relevantných
vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s inštitucionálnym hodnotením.

Cieľová skupina tréningového programu experta:


Hodnotitelia externej kvality inštitúcií odborného vzdelávania a výcviku;



Inštitúcie alebo organizácie zainteresované do externého hodnotenia kvality inštitúcií
odborného vzdelávania a výcviku.

Potencionálni užívatelia tréningového programu experta:


Inštitúcie odborného vzdelávania a výcviku;



Zamestnávateľské asociácie a sociálni partneri;



Národné inštitúcie;



Európske organizácie zaoberajúce sa odborným výcvikom a ich špecialisti.

Inovácia, flexibilita a aplikovateľnosť tréningového programu experta sú zabezpečené
faktom, že:


Je modulový;



Je založený na integrácii teórie s aktuálnymi a praktickými skúsenosťami;



Je flexibilný, môže byť pozmenený a ďalej rozvíjaný a zlepšovaný;



Je založený na koncepcii priebežného rozvoja a zlepšovania;



Končí sa vydaním certifikátov pre jej absolventov;



Je založený na moderných technológiách a metódach.

Programová príprava a implementácia skupiny pozostáva z odborníkov v teórii a praxi
hodnotenia kvality vzdelávacích inštitúciách.

Hlavné princípy Programu sú v súlade s národnými a medzinárodnými princípmi
inštitucionálneho

hodnotenia.

Ciele

a obsahy

programu

sú

v súlade

s kľúčovými

medzinárodnými dokumentmi: Lisabonská deklarácia (2000), Boloňská deklarácia (1999),
Salamanca Dohovor (2001), Pražské komuniké (2001), Berlínske komuniké (2003), Vyhlásenie
Barcelonského európskeho výboru/2002/, Kodaňská deklarácia (2002), Maastrichtské komuniké
(2004).

CIELE A ÚLOHY PROGRAMU

Kľúčovým cieľom tréningového programu je trénovať expertov hodnotiacich kvalitu inštitúcií
odborného vzdelávania a výcviku kvalifikovaných ako kompetentných špecialistov externého
hodnotenia kvality v národných a zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

Cieľ Programu môže byť najprv dosiahnutie nasledujúcich cieľov:


Oboznámenie hodnotiteľov so vzdelávacím systémom krajiny;



Zlepšenie ich vedomostí v princípoch zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní
a výcviku;



Poskytnutie vedomostí v metodológii hodnotenia;



Spolupráca hodnotiteľov pri identifikácii poslania, zodpovednosti a cieľov práce
hodnotiteľa;



Poskytnutie podmienok pre hodnotiteľov na získanie zručností pri hodnotení
inštitucionálnej kvality.

VÝCHODISKÁ PROGRAMU
Táto kapitola sa zaoberá problémami zvažovania, kedy manažment skúša stanoviť či
sebahodnotenie je vhodná metóda pre evaluáciu a rozvíjanie jeho organizácie. Predovšetkým je
známe, že nie sú limity k implementácii sebahodnotenia. Hoci každá organizácia, či štátna
alebo súkromná, vzdelávacia alebo tréningová, počiatočná alebo pokračovacia, môže
sebahodnotiť pred štartovaním procesu, niektoré otázky nutne vezme do úvahy.

Sebahodnotiaci proces v širších podmienkach
Sebahodnotiaca práca je dlhodobý proces s nepretržitým rozvíjaním systému organizácie a
metód zberu dát. To zaberá čas a plody z procesu nemôžu byť žaté rýchle. To je spojené s
bežnou (každoročnou) plánovacou prácou a jej úlohy alebo ciele by mali byť viazané k
evaluačnému procesu.

Keď manažment rozhoduje o sebahodnotení ako možnosti produkovať informácie ako
organizácia pracuje, má byť načrtnutý, koordinovaný a riadený dlhý súpis
sebahodnotenia začína s výberom cieľa

aktivít. Proces

evaluácie a dotazníka, potom všetky dosiahnuté

výsledky existujúce v a okolo organizácie sú zbierané.

Po informovaní účastníkov v samohodnotiacom procese o dostupných výsledkoch, jednotlivé
hodnotenie začne s vyplnením dotazníka. Tento diel pokračuje schôdzou, aby sa dosiahol
konsenzus na súpis oblastí, ktoré potrebujú zlepšenia. Ak je nemožné vyrovnať sa so všetkými
úlohami, zvýraznenými v samohodnotení, nasledujúci krok je priorita potrieb, ktoré majú byť
cieľom počas nasledujúceho obdobia. Obdobia obyčajne sledujú v organizácii účtovný rok a
tento často znamená ročné cykly.

Pre udržiavanie cieľa v dohodnutej oblasti pre zlepšenie, je nutné monitorovať a kontrolovať
dôležité úlohy, zatiaľ čo sa uskutočňuje denne obvyklá práca. Nakoniec samohodnotiaca
procedúra je opakovaná, príjmy a úspech z obdobia je oznámený, nové oblasti pre zlepšenie sú
priorita, atď.

Úvodné podmienky alebo „sme pripravení pre samohodnotenie?“
Malo by byť zvážených päť problémov v procese rozhodovania, či samohodnotenie je vhodná
metóda pre rozvinutie OVP inštitúcie:
•

úloha, vízia a hodnoty

•

angažovanosť

•

autonómia

•

dialóg

•

dôkazy.

Samohodnotiaca práca najlepšie funguje v spoločenstvách, v ktorých manažment má jasný
pohľad na hlavné úlohy od OVP inštitúcií a kde sa zaväzuje k účasti na evaluácii. To funguje
najlepšie, keď zamestnanci majú veľkú mieru od autonómie pri vykonávanej svoje práce, kde je
atmosféra

otvoreného a poctivého dialógu a vzájomná úcta medzi kolegami. Nakoniec

sebahodnotenie sa opiera o dôkazy a požaduje viac než hovoriť a dobrý príbeh; to zaberá čas a
zdroje. Ale samohodnotenie tiež uvoľňuje zdroje pri presmerovaní na rozumnú a vhodnú cestu.
Ak tieto podmienky sú vzdialené od každodenného života, OVP by sa mohlo vyrovnať so
všetkými organizačnými zmenami v jednom pokuse. Uľahčiť rozhodovanie, či je alebo nie je
sebahodnotenie potrebné umožňuje podrobný popis problémov.

1.
Ciele, vízie a hodnoty sú vodiace zásady organizácie. To je uvedomenie, prečo sme, kde
ideme a aké sú naše vzájomné kódy

správania sa? Vedomosti z toho

formujú bázu pre

kooperáciu a vzájomné porozumenie v organizácii, a tým základ pre získavanie konsenzu o
sebahodnotiacom procese. To je skúsenosť z mnohých organizácií že Sebahodnotiaca proces
štartuje diskusie o definovaní alebo revízii cieľov, vízií a hodnôt. Angažovanosť manažmentu je
dôležitá pre úspešný sebahodnotiaci proces. Sebahodnotenie je hlavný aspekt manažmentu
vzdelávacej inštitúcie. Manažment z OVP inštitúcie musí mať jasný názor na hlavnú úlohu
OVP zabezpečovania, od jeho víziu a ideu podnikania. Úloha uskutočnenia sebahodnotenia
môže byť náročná, ale manažment môže robiť
postavení seba samého do čela evaluácie.

proces štartovania sebahodnotenie ľahším, pri

2.
Autonómia týka sa plánovania, realizácie a revízie nielen samotnej práce ale aj samotného
sebahodnotenia. Samospráva sa môže aplikovať na inštitucionálnej úrovni, na rajónovej úrovni
alebo dokonca na učiteľskej a trénerskej úrovni. To je nutná podmienka pre uskutočnenie
úspešného sebahodnotenia. Čo urobiť a prečo konať, to sú zriedkavé dôvody, že mnohí ľudia
alebo inštitúcie môžu rozhodovať, ale autonómia v oblasti, ako robiť niečo, je možná a dôležitá
pre účastníkov, ak berú sebahodnotenie vážne.
Ďalší dôležitý bod je fakt, že dosiahnutie väčšej autonómie je tiež cieľ procesu samohodnotenia
samého. Samohodnotenie je prevádzané tak, že organizácia môže reagovať primerane na zmenu.
Za týmto účelom to má byť uskutočnené na základnej úrovni. Samohodnotenie splnomocní
osadenstvo hodnotiť a zdokonaľovať svoje vlastné činnosti; teda autonómia je základ dobrého
vykonania.

3.
Dialóg je nevyhnutná podmienka pre samohodnotenie a dialóg je tiež úspešný výsledok procesu.
Dialóg by mal byť vykonávaný v otvorenej a poctivej atmosfére s akceptáciou rozdielov a úcty
pre prácu kolegov. Dialóg má povinnosť tiež

sa opierať o silný pocit

sebadôvery a

profesionálnej identity medzi manažmentom, učiteľmi, trénermi a iným osadenstvom.

4.
Informácia alebo dáta je základ rozhodnutia. Napríklad, vyhlásenie „My sme veľmi dobrí vo
výuke, všetci žiaci tak hovoria!“ môcť byť akceptované jedine, keď je potrebná dokumentácia na
jeho podporovanie. Ak táto dokumentácia neexistuje, zastupovanie to by malo objaviť sa na tak
ako prioritná oblasť pre zlepšenie. Zaviesť systémy pre meranie dôležitých výsledkov je jeden
z najčastejších výsledkov prvého samohodnotenia procesu.

ROZSAH, ŠTRUKTÚRA A ORGANIZAČNÉ PRINCÍPY PROGRAMU

Rozsah tréningového programu experta je 40 hodín alebo 1 kredit. Tréningový program
pozostáva zo 6 modulov. Každý modul sa začína prednáškami (teória), neskôr niektoré moduly
(č. 3, 4, 5 a 6) majú semináre a workshopy a nakoniec každý modul sa končí zadaniami pre
individuálnu prácu.
Odkedy je tréningový program experta rozdelený na moduly, účastníci programu si môžu
vybrať stratégiu učenia po diskusií s lektorom (lektormi).

Dĺžka (hodiny)
Názov modulu

Spolu

Teória

Semináre a
workshopy

Individuálna
práca

1.Vzdelávací systém

4

2

0

2

2.Kvalita a jej hodnotenie

4

2

0

2

6

2

2

2

6

2

2

2

12

2

2

6

8

2

2

2

40

12

12

16

3.Oblasti a kritéria
inštitucionálneho hodnotenia
4.Interné hodnotenie.
Sebahodnotenie
5. Návšteva expertov v inštitúcii
za účelom hodnotenia
6.Záverečná hodnotiaca správa
Spolu

Celková dĺžka tréningového programu experta je 1 mesiac. Tréningový program
experta je rozdelený do troch zasadnutí, dĺžka každého zasadnutia je jeden deň. Počas zasadnutí
účastníci sa zúčastňujú prednášok a seminárov a workshopov a tiež diskutujú o individuálnych
domácich zadaniach. Medzi zasadnutiami sú prestávky najmenej jeden alebo dva týždne pre
individuálnu prácu účastníkov v koordinácii s lektormi.

Rozvrh tréningového programu experta

Týždeň 1

Jeden deň (8 hodín)

Zasadnutie I

Týždeň 1 a 2

8 hodín v 2 týždňoch

Dištančné vzdelávanie
Individuálna práca a lektorom
koordinované zadania

Týždeň 2

Jeden deň (8 hodín)

Zasadnutie II

Týždeň 3 a 4

8 hodín v 2 týždňoch

Dištančné vzdelávanie
Individuálna práca a lektorom
koordinované zadania

Týždeň 4

Jeden deň (8 hodín)

Zasadnutie III

Implementácia tréningového programu experta v zasadnutiach podľa modulov

Zasadnutie
Zasadnutie 1

Dĺžka

Moduly

zasadnutia

zasadnutia

8 hod.

Obsah

Moduly 1-4

Účastníci sú oboznámení s cieľom programu, jeho

obsahujúce

úlohami, štruktúrou a organizačnými princípmi.

len teóriu

Počas zasadnutia sa venuje teórii prvých
štyroch modulov a sú zadané úlohy pre
individuálnu prácu.

Zasadnutie 2

Zasadnutie 3

8 hod.

8 hod.

Teória

Lektori diskutujú a sumarizujú výsledky

Modulov 5 a 6

individuálnych zadaní, potom študujú teóriu

Semináre a

modulov 5 a 6, pracujú v seminároch a

workshopy

workshopoch modulov 3 a 4. Na konci lektori

modulov 3 a 4

zadávajú ďalšie úlohy pre individuálnu prácu.

Semináre

Na začiatku hodnotitelia diskutujú a sumarizujú

a workshopy

obsah individuálnych zadaní, neskôr robia

modulov 5 a 6

praktickú úlohu z modulu 5, simulujú návštevu v
inštitúcii, ktorá je hodnotená. Po dokončení
robia praktickú úlohu z modulu 6, napr. pripravujú
záverečnú hodnotiacu správu. Na konci zasadnutia
je program sumarizovaný, sú predložené návrhy a
odporúčanie pre zlepšenie účastníkov.

V individuálnych prípadoch, môže byť navrhnutý individuálny študijný plán.
Takýto individuálny študijný plán môže byť urobený pre účastníka, ktorý pracuje pre národný
vzdelávací systém a ktorý má skúsenosti s inštitucionálnym hodnotením a relevantné zručnosti.
Takže zručnosti hodnotiteľa sú zlepšené.

Rozvrh tréningového programu experta

Jeden deň ( 8 hodín)

Zasadnutie I

8 hodín za 1 - 2 týždne

Dištančné vzdelávanie

Jeden deň ( 8 hodín)

Zasadnutie II

8 hodín za 1 - 2 týždne

Dištančné vzdelávanie

Jeden deň ( 8 hodín)

Zasadnutie III

Vzdelávací program hodnotiteľa sa koná počas troch zasadnutí, dĺžka jedného zasadnutia je
jeden deň. Medzi zasadnutiami, sú obdobia jeden – dva týždne pre individuálnu prácu.



Zasadnutie I – teória modulov 1- 4 (8 prednášok). Počas zasadnutí, hodnotitelia dostanú
úlohy pre individuálnu prácu.



Zasadnutie II – teória modulov 5 – 6 (4 prednášky). Semináre a workshopy v rámci
modulu 3 (2 hodiny) a semináre a workshopy v rámci modulov 4 – 5 (2 hodiny).



Zasadnutie III – Semináre a workshopy v rámci modulu 6 (4 hodiny) a semináre
a workshopy v rámci modulu 5 – 6 (4 hodiny).

ORGANIZÁCIA PROGRAMU

Procesy rozvíjania a evaluácie môžu byť videné ako preniknú cez odlišné cítenia. Po prvé: fáza
odmietnutia, kde úloha sa nechápe ako závažná, nasleduje fáza odporu, kde veľa úsilia môže ísť
do hľadania príčiny prečo úloha samohodnotenia je nesúvislá, zle usporiadaná, zle štylizovaná
úloha je nevhodná pre práve moju oblasť práce. Ak táto fáza je prekonaná, fáza prieskum bude
štartovať, kde bude zaujímavé zistiť ako tento proces môže byť používaný a ako je realizovaný
v praxi. Nakoniec tam je fáza záväzku a povinnosti

a ľudia sa identifikujú s procesom

sebahodnotenia.

Záväzok
Skôr ako je projekt samohodnotenia spustený, staré vedenie organizácie by malo diskutovať o a
zhodovať sa v plánoch, čo sa týka organizácie a rozvrhnutie zdrojov, pre vedenie hodnotenia.
Malo by tiež diskutovať o vnímanom cieli hodnotenia a plánovaných akciách, ktoré budú
nasledovať po dokončení hodnotenia.
To je dobrá myšlienka pre všetkých účastníkov v skupine manažmentu, aby si vyskúšali proces
sebahodnotenia na sebe predtým, než dovolia hodnotiacej skupine alebo celému osadenstvu
realizovať sebahodnotenie. Treba sa snažiť mimo proces viacej porovnávať primárne pochopenie
od moci, hľadať oblasti pre zlepšenie a tak môže vznikať viac kvalifikovaný manažér vo vedení,
viac kvalifikovaní učitelia, cvičitelia a iné osadenstvo počas samohodnotenia.

Ustanoviť vedúceho projektu
Koordinácia procesu samohodnotenia má byť robená jednou osobou, inak vznikne zmätok v
organizácii a budú sa viesť reči o tom, ako sa darí iným častiam organizácie. Vedúci projektu
samohodnotenia sa zúčastňuje manažmentu, keď je sebahodnotenie na programe.
Zodpovednosť vedúceho projektu za samohodnotenie zahrňuje uistenie, že všetky nutné
informácie a dokumentácia sú poskytnuté

sebahodnotiacej

skupine, podporné kontakty a

rozširovanie informácií vnútri skupiny, dojednanie schôdze, ubytovanie pre schôdze,
výkazníctvo, atď.

Vybudovať hodnotiacu skupinu
• veľká organizácia
Spoločné plány pre samohodnotiaci tím zahrnú skupinu len k tomuto účelu, ktorá je tak
predstaviteľom organizácie, ak je to možné. To by bolo obvyklé zahrnúť členov rozdielnych
sektorov/úrovní vo vnútri organizácie. Cieľ je založiť tak malú a účinnú skupinu, ako sa dá, ale
súčasne takú, ktorá poskytuje najprecíznejšiu a detailnú vnútornú perspektívu organizácie. Je
dôležité vybrať účastníkov skôr na základe ich osobných (analytických a komunikatívnych
zručností) ako na základe profesionálnej skúsenosti. Predseda

by

tiež mohol byť vedúci

projektu. Predseda je zodpovedný za správne vedenie všetkých skupín rokovania, za kooperáciu
s vedúcim projektu, ak nie sú jedna a tá istá osoba.

• veľká organizácia s veľmi autonómnymi strediskami
Veľké OVP inštitúcie obzvlášť môžu dať svojim strediskám veľmi veľa autonómie. Oni sú
schopní rozhodovať o rozpočtoch, vzdelávacích plánoch, atď., t. j. do veľkej miery o sebe
samých. V tomto prípade proces spoločného sebahodnotenia, s jedným predstaviteľom z každého
strediska, môže mať malý alebo žiadny význam. Všetci majú rozdielne skúsenosti, možno
dokonca rozdielne kódy riadenia a možno sa predtým vôbec nestretli, lebo pracujú na odlišných
miestach alebo adresách. Toto môže žiadať od odlišných stredísk, aby sa s nimi jednalo ako so
samostatnými organizáciami, a oni môžu byť zavolané rozhodnúť sa sami ako vykonať svoje
sebahodnotenie. Výsledky budú doručené k hlavnému vedeniu inštitúcie, ktoré bude chcieť mať
prácu koordinovanú všetko úsilie v rámci

celkového plánu podnikania a zabezpečiť, aby

rozdielne strediská všetky sledovali politiku a stratégiu OVP inštitúcií a že nie sú protichodné.

• malá organizácia alebo stredisko
Ak organizácia alebo stredisko urobí samohodnotenie v menšej skupine než približne 20 osôb,
príprava len k tomuto účelu skupiny, sebahodnotiaceho tímu, môže byť urobená a každý sa
zúčastní procesu. Manažér - manažment musí rozhodovať, či každý môže byť časťou
sebahodnotenia, ktoré bude mať veľký dopad na rozvíjanie procesu, ale bude tiež požadovať
pridelenie hmotných zdrojov. Ak to je rozhodnuté, že iba niekoľko od zamestnaných ľudí sa
zúčastní, procedúra bude tá istá ako v prípade veľkej organizácie.

Informovať celú organizáciu
Celá organizácia by mala byť informovaná o rozhodnutí vykonať sebahodnotenie a o pozadí
rozhodnutia. To čiastočne upokojí osadenstvo, že sebahodnotenie je rozvojový nástroj a že je
zameraný na zlepšenie činnosti celej organizácie na báze faktov. Toto znamená, že najviac
zamestnanci budú skúšať požiadavku dôkazu o kvalite ich práce, a to je životne dôležité pre
účasť každého že majú porozumenie pre prirodzenosť tohto procesu. Cieľ samohodnotenia je
zlepšiť každého činnosť a nie nájsť obetných baránkov. Preto je dôležité, aby manažment bol
dobrým modelom (príkladom).

Celá organizácia by mala byť informovaná
• prečo manažment rozhodol vykonať sebahodnotenie
• prečo si majú vybrať Európsky spoločný rámec hodnotenia kvality
• aký cieľ a plánované úlohy sú na zreteli
• ako harmonogram procesu je plánovaný
• kto sa zúčastní sebahodnotenia
• zodpovednosť vedúceho projektu
• kedy môžu byť výsledky očakávané a zverejnené

PRIEBEH PROGRAMU

Sebahodnotiaci tím oznamuje, o aký procese ide a ako bude riadený
Model sebahodnotenia s hlavnými kritériami by mal byť predstavený a ciele a povaha procedúry
sebahodnotenia vysvetlená (nutnosť na podporu skóre s dôkazmi, atď.). Skupina by mala byť
uistená, že nikto nebude trpieť pre vyjadrenie poctivého názoru. Súpis všetkých závažných
dokladov a informácia potrebná hodnotiť organizáciu v efektívnej ceste by mala byť prístupná v
skupine. Poskytnúť skupine dobré porozumenie ako dotazník samohodnotenia funguje - jedna
otázka z kritéria 1 alebo 2 a jedna z kritéria 3 by mala byť hodnotená spoločne. Najskôr každý
prispeje k súpisu zlepšení, potom konsenzus má byť docielený, ako ohodnotiť dôkaz sily a ako
určiť skóre.

Podniknúť individuálne hodnotenie
Predseda musí byť prístupný
priebehu individuálneho
precízne hodnotenie

prerokovať problémy od členov skupiny sebahodnotenia v

hodnotenia. Každý člen sebahodnotiacej

organizácie založené

na

skupiny je žiadaný dať

vlastných vedomostiach a skúsenostiach z

pracoviska v organizácii. Okrem aktuálneho skóre je dôležité, aby jednotlivci v rámci skupiny
napísali kľúčové slová a dôkaz o sile a slabosti na podporu svojho skóre.
Kľúčové slová na zlepšenie sú základom plánu rozvoja, teda ony sú záväzné. Sila povzbudí
organizáciu, a je pozitívnym uznaním práce až doposiaľ vykonanej. Keď trvalé hodnotenia bol
vykonané, súpis od sily bude rásť a bude viditeľným znakom učiacej organizácie. Skóre poslúži
k potvrdeniu kľúčových slov, avšak sebahodnotenie môže byť vykonané bez skórovania.
Môže sa zdať, na nasledujúcej schôdzi konsenzu, že kľúčové slová sú práve tie isté, ale keď
prídeme ku skóre, tam bude široká zmena. Opak je tiež možný. Skóre môže byť práve rovnaké,
ale tam by mal byť obrovský rozdiel v tom, čo sa považuje za silu a slabinu.
Kombinácia zaznamenaných pojmov sila a slabosť a úsilie
proces

pripisovať vhodné skóre zlepší

samohodnotenia a poskytne najlepšiu bázu pre diskusiu o celkových výsledkoch

samohodnotenia.

Podniknúť konsenzus
Čo najskôr po individuálnom hodnotení by sa skupina mala zísť a dohodnúť, ako vyhodnocovať
organizáciu na každé podriadené kritérium. Proces môže byť nutný na dosiahnutie zhody.

Niekedy účastníci skúsili sklamanie z vykonávania individuálneho

hodnotenia jednotlivca.

Niektoré z otázok alebo vyhlásení môžu byť ťažké zodpovedať s vhodným kľúčovým slovom
alebo cítili sa nepríjemne, keď mali dať nízke skóre pre nedostatok dôkazov. Je najlepšie
zastaviť frustrácie na začiatku schôdze . Vyjdú nejako najavo a môžu rozvrátiť proces dosahovať
konsenzus. Predseda môže realizovať krátku diskusiu tak, že každý môže vyrozprávať svoje
skúsenosti, zbierať všetky problematické skúsenosti, a sľúbiť, že ich vezme do úvahy, keď
proces samohodnotenia je evaluovaný.

Organizačné

problémy môžu vyjsť najavo. Predseda by sa mal zdvorilo ich dotknúť na

vhodnom fóre, ak sa nevzťahujú na proces samohodnotenia.

V procese môže byť používaná metóda štyroch krokov:
1. predložiť a napísať si viditeľne všetko, rozpätie kľúčových slov od sily a slabosti a rozpätie
od jednotlivého skóre aplikovaného ku každému problému;
2. identifikovať významné body od konsenzu a rozdielnosti;
3. diskutovať o pozadí významných prípadov rozdielnosti;
4. pokúšanie sa dosiahnuť konsenzus, snáď na podklade druhého kola hodnotenia pre vybrané
kritéria.
Kroky 1 a 2 môžu byť podniknuté súhlasom od vedúceho projektu v čase medzi prisúdením
individuálneho skóre a schôdzou konsenzus. Každý potom bude mať všetko skóre a kľúčové
slová od každého člena tímu samohodnotenia na papieri, toto poskytuje výbornú bázu pre
diskusie a pokusy dosiahnuť konsenzus.
Predsedníctvo má kľúčovú úlohu vo vedení tohto procesu, konštruktívnym spôsobom prichádza
na skupinu konsenzus. Vo všetkých prípadoch, skúsia by mala byť založená na konkrétnom
fakte, snahe urobenej a výsledkoch dosiahnutých. To je dôležité pre konsenzus, že účastníci
chcú diskutovať svoje skóre a svoje fakty k podporovať ich,

pozitívnym a otvoreným

spôsobom..
Pri nedostatku konsenzu hlasovanie môže byť posledné, ale nie najlepšie riešenie.

VÝBER ÚČASTNÍKOV

Tréningový program hodnotiteľa je prístupný všetkým zainteresovaným v odbornom vzdelávaní
a výcvikových inštitúciách alebo vysokých školách. Nie sú špeciálne požiadavky pre tých,
ktorí hľadajú zlepšenie v súlade s programom, hoci inštitúcia, ktorá zodpovedá za
vzdelávacie programy rezervuje správny limit pre počet účastníkov alebo urobí ich výber,
ak je to potrebné. Výber účastníkov závisí od požiadaviek na hodnotiteľov inštitucionálneho
hodnotenia predpísaných každou krajinou.

Výber pre tréning je implementovaný v súlade s jasne špecifikovanými požiadavkami

pre

hodnotiteľov v určitej krajine. Program je otvorený pre zástupcov odborného vzdelávania
a výcvikových inštitúcií a vysokých škôl., akadémie, tvorcov politiky vzdelávania, zástupcov
pracovného trhu. Účastníci by mali ovládať pracovné princípy odborného vzdelávania
a výcvikových inštitúcií alebo vysokých škôl.

PRÍPRAVA VYUČOVACIEHO PROCESU

Všetky inštitúcie, ktoré sú zúčastnené na projekte, majú právo implementovať tréningový
program a kurzy pre hodnotiteľov.

Exkluzívnou črtou Programu je jeho moderný prístup. Preto je dôležité, aby bol Program
doručený skúseným trénerom, ktorí by zabezpečili kompatibilitu medzi teóriou a praxou, ľudia
činní v inštitucionálnom hodnotení, tvorcovia politiky vzdelávania, akademici. Zabezpečiť
inovačný obsah vzdelávacieho procesu, požiadavky na kvalifikáciu hodnotiteľov sú vysoké:



Hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v disciplíne;



Spôsobilosť implementovať ciele Programu v súlade s potrebami účastníkov a ich úrovne
vedomostí;



Spôsobilosť vytvoriť návrhy na zlepšenie Programu a zlepšenie vzdelávacieho procesu;



Implementácia nových vyučovacích metód procese vzdelávania;



Aplikácia inovačných metód vo vzdelávacom procese.

Cvičiace inštitúcie majú právo implementovať tréningový program expertov a organizujú
kurzy inovácií vzdelávacie obsahu Programu, v zhode s národnými zákonmi ustanovujúcimi
hodnotenie kvality odborného vzdelávania a výcviku v súlade s medzinárodnými myšlienkami.

Sú tiež zodpovedné za nasledujúce:


Kontrola vzdelávacieho procesu;



Aktualizácia a zlepšenie predmetu vzdelávania;



Kvalifikácia učiteľského zboru;



Výber študujúcich/inštruktorov;



Finančné otázky;



Materiálne zdroje;



Sebahodnotenie Programu.

Formy programu vzdelávania a vyučovacie metódy

V priebehu tréningového programu hodnotiteľa sú prednášky, semináre a workshopy,
individuálna práca, skupinová práca a dištančné vzdelávanie tak ako aj plánované konzultácie.

Sú odporúčané rôzne vyučovacie metódy a a aplikované formy a mali by byť v súlade
s nasledujúcimi požiadavkami:


Mali by poskytnúť vedomosti a podporiť individuálne zlepšenie.



Mali by stimulovať komunikáciu a skupinovú prácu s aktívnou účasťou všetkých
zúčastnených (diskusia, skupinová diskusia, debaty, fóra).



Mali by rozvíjať analytické a problémovo riešiace zručnosti tak ako aj schopnosti
hodnotiť situáciu (problémové vyučovanie).



Mali by stimulovať rozvoj individuálnych schopností (prezentácie domácich úloh,
prezentácie praktickej práce, analýza vzoriek).

Hlavné vyučovacie metódy sú odporúčané: prednáška, prednáška založená na vizuáloch,
lektorom riadené diskusie, skupinové diskusie, debaty, fóra, riešenie problému, prezentácia
projektov a domácich úloh. Implementácia závisí od veku účastníkov a princípoch andragogiky.

Hodnotenie účastníkov (kritéria hodnotenia, plánovanie procesu hodnotenia).
Účastník je rovnocenný participant vo vzdelávacom procese a musí byť hodnotený
v súlade s princípmi úcty k človeku. Hodnotenie má byť zamerané na praktickú prácu a na odraz
výsledkov.

Ako výsledok Programu účastník musí byť schopný:


Hodnotiť činnosť vzdelávacej inštitúcie samostatne.



Identifikovať silné a slabé stránky vzdelávacej inštitúcie a predložiť odporúčanie na
zlepšenie.



Pracovať v tíme a robiť rozhodnutia individuálne.

ZHRNUTIE MODULOV

MODUL 1

VZDELÁVACÍ SYSTÉM

Dĺžka (hodiny)
Spolu:

4

Teória:

2

Semináre a workshopy:

0

Individuálna práca:

2

Ciele modulu:


Oboznámiť s cieľmi, úlohami a procesom implementácie tréningového programu experta;



Oboznámiť s vzdelávacím systémom krajiny implementujúcej tréningový program
experta;



Oboznámiť s hlavnými tendenciami odborného vzdelávania a výcviku v Európe.

Témy modulu:


Výzvy pre európske vzdelávanie a odborný výcvik;



Zabezpečenie kvality v Európe (história, skúsenosti);



Kľúčové ciele a úlohy tréningového programu experta



Národné vzdelávacie systémy v členských štátoch EU (Boloňská dekláracia, Kodaňská
deklarácia);



Systém vzdelávania v Slovenskej republike (národný systém vzdelávania, odborné
vzdelávanie a výcvikový systém, úlohy odborných vzdelávacích inštitúcií, hlavné trendy
ich aktivít a štruktúra);

MODUL 2

KVALITA A JEJ HODNOTENIE

Dĺžka ( hodiny)

Spolu:

4

Teória:

2

Semináre a workshopy:

0

Individuálna práca:

2

Ciele modulu:


Oboznámiť s pojmom kvality;



Poskytnúť vedomosti v zabezpečení kvality vo vzdelávaní;



Oboznámiť s európskymi tradíciami a skúsenosťami na zabezpečenie vysokej kvality
vzdelávania;



Poskytnúť vedomosti v národnom systéme zabezpečenia kvality.

Témy modulu:


Pojem kvality a jej hodnotenie
-

Prístup ku kvalite;

-

Definujúce faktory kvality;

-

Hlavné pojmy kvality;

-

Medzinárodné systémy zabezpečenia kvality (ISO, TQM, EFQM, Tuningový
projekt);

-

Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní v Európe;

-

Kvalita a autonómia;

-

Úloha agentúr kvality;

-

Štruktúra hodnotenia (interní a externé hodnotenie, typy hodnotenia, program
hodnotenia, výskumné hodnotenie, inštitucionálne hodnotenie);



Hodnotitelia (výber hodnotiteľov a zvolané tímy, meta – hodnotenie).

Hodnotenie kvality v Slovenskej republike.

MODUL 3

OBLASTI A KRITÉRIA INŠTITUCIONÁLNEHO HODNOTENIA

Dĺžka (hodiny)

Spolu:

6

Teória:

2

Semináre a workshopy:

2

Individuálna práca:

2

Ciele modulu:


Poskytnúť vedomosti na definovanie pojmov oblasti, kritéria, indikátory a dôkazy
inštitucionálneho hodnotenia;



Oboznámiť so vzorkou oblastí a kritérií hodnotenia zahŕňajúc národné skúsenosti;



Oboznámiť s hodnotiacou schémou niekoľkých oblastí podľa vybraného kritéria
a indikátorov.

Témy modulu:


Identifikácia hodnotiacich oblastí a kritérií. Hodnotiace metódy;



Hodnotenie vybraných oblastí identifikujúcimi hodnotiacimi kritériami a indikátormi;



Dve vybrané vzorové oblasti a kritéria a ich analýza:
-

Personál;

-

Systém interného zabezpečenie kvality.

MODUL 4

INTERNÉ HODNOTENIE
SEBAHODNOTENIE

Dĺžka ( hodiny)

Spolu:

6

Teória:

2

Semináre a workshopy:

2

Individuálna práca:

2

Ciele modulu:


Oboznámiť so systémom interného zabezpečenia kvality vo vzdelávaní;



Oboznámiť s možnosťami implementácie výsledkov sebahodnotenia do procesu
externého hodnotenia;



Poskytnúť podmienky na získanie zručností pri identifikácii silných a slabých stránok
inštitúcie keď je analyzovaná sebahodnotiaca správa.

Témy modulu:




Systém interného zabezpečenie kvality používaného vo vzdelávaní:
-

Definícia a schéma zabezpečenia kvality;

-

Ciele a zodpovednosť;

-

Proces;

-

Rozhodnutia;

-

Implementácia.

Analýza inštitucionálnej hodnotiacej správy:
-

Štruktúra;

-

Ciele analýzy.

MODUL 5

NÁVŠTEVA HODNOTITEĽOV
V INŠTITÚCII ZA ÚČELOM HODNOTENIA

Dĺžka ( hodiny)/

Spolu:

12

Teória:

2

Semináre a workshopy:

4

Individuálna práca:

6

Ciele modulu:


Poskytnúť vedomosti o procese prípravy návštev hodnotiteľov v určitej krajine;



Oboznámiť a diskutovať o etickom kóde hodnotiteľov;



Asistovať pri získavaní zručností pre hodnotenie inštitúcie počas návštevy.

Témy modulu:


Požiadavky pre prácu hodnotiteľa (zloženie tímu, ich nestrannosť, etický kód, ciele
hodnotenia);



Príprava na návštevu (metodologické požiadavky, analýza sebahodnotiacej správy,
plánovanie návštevy);



Postupy návštevy (relevantné dokumenty, účastníci stretnutí, rozvrh návštevy, workšop
ako simulovaná návšteva);

MODUL 6

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Dĺžka (hodiny)

Spolu:

8

Teória:

2

Semináre a workshopy:

4

Individuálna práca:

2

Ciele modulu:


Poskytnúť vedomosti o princípoch písania a štruktúre záverečnej hodnotiacej správy;



Dať prístup k medzinárodným skúsenostiam v písaní záverečnej hodnotiacej správy
a prezentovať ich ústne;



Poskytnúť podmienky na získanie zručností potrebných pre napísanie záverečnej
hodnotiacej správy a príprava odporúčaní.

Témy modulu:


Štruktúra záverečnej hodnotiacej správy;



Vyslovenia rozhodnutí:
- Metodológia vyslovenia rozhodnutí;
- Odporúčania vzdelávacej inštitúcii;
- Návrhy na akreditáciu;
- Odporúčanie agentúry, ktorá vedie hodnotenie a štátnych inštitúcii;
- Implementácia rozhodnutia.



Písanie záverečnej správy v Slovenskej republike.

ZLEPŠENIE PROGRAMU

Zabezpečiť kvalitu Programu, to je plánované systematické sebahodnotenie. To zahŕňa obsah
Programu tak ako aj prípravy vzdelávacieho procesu. Interné hodnotenie Programu je
uskutočňované dvakrát do roka na základe názorov účastníkov Programu a ich hodnotenia podľa
vybraných čŕt a kritérií. Preto v rámci interného hodnotenia sú dôležité názory účastníkov
a účastníci sa berú do úvahy. Priebežné zlepšovanie Programu je tiež dôležité. Berúc do úvahy
jeho aktualizáciu.

Kľúčové kritériá Programového sebahodnotenia:


Inovácia a predmetnosť Programu;



Efektívne vyučovanie;



Vývoj;



Zhoda kvalifikácie učiteľov s obsahom vyučovania;



Materiálne zdroje;



Kontrola dištančného učenia a aktualizácia obsahu Programu v súlade s urobenými
zmenami;



Ďalšie aspekty súvisiacich zlepšení.

SYSTÉM VZDELÁVANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Schéma: školský systém Slovenskej republiky

Sústavu základných a stredných škôl tvorí základná škola, gymnázium, stredná odborná
škola, konzervatórium a špeciálne školy. Tieto školy môžu byť štátne, súkromné alebo cirkevné,
pričom získané vzdelanie je rovnocenné. Povinná školská dochádzka sa začína spravidla, keď
dieťa dovŕši 6 rokov a je desaťročná.

Materská škola
(3 -6 rokov veku dieťaťa) dáva deťom základy vedomostí a zručností, rozvíja ich reč, myslenie a
záujmy. Pripravuje deti na vstup do základnej školy.

Základná škola
pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Má 9 ročníkov, je rozdelená na I. a II. stupeň.
Členenie základného vzdelania
Primárne vzdelanie získa žiak:
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ,
- s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka ZŠ.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Nižšie stredné vzdelanie získa žiak:
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ,
- úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka ZŠ,
- úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v strednej škole,
- absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Stredné školy
poskytujú žiakom úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné
vzdelanie a pripravujú na výkon povolania alebo na štúdium na vysokých školách. Stredné školy
organizujú aj nadstavbové a pomaturitné štúdium, v ktorom sa študujúci zdokonaľujú pre
kvalifikovaný výkon povolania a dopĺňajú a prehlbujú dosiahnuté vzdelanie.
Stupne stredoškolského vzdelania
Sústavu stredných škôl tvoria:
- gymnáziá,
- stredné odborné školy,
- konzervatóriá.

Členenie stredného vzdelania

a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo
úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje
záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej
kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym
vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,

b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním
trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa
ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie
o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,

c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa
ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie
o maturitnej skúške,

d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej
škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania
a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných
odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej
kvalifikácii aj výučný list,

e) vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním:
- najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom
stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
- posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka
súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom

konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške
a absolventský diplom.

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania sú:
1. nadstavbové štúdium –organizuje sa v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl,
ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore
vzdelávania ukončeného stredným odborným vzdelaním a ukončuje sa maturitnou
skúškou; poskytuje vyššiu úroveň všeobecného a široko profilovaného odborného
vzdelávania a prípravy.
2. pomaturitné štúdium – organizuje sa na stredných odborných školách v záujme
zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností; člení sa
na:


zdokonaľovacie alebo inovačné štúdium



kvalifikačné štúdium



špecializačné



vyššie odborné štúdium

Vysoké školy
pripravujú kvalifikovaných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pre oblasť vedeckej,
hospodárskej, sociálnej a umeleckej činnosti. Štúdium je zabezpečované v rámci študijných
programov v troch stupňoch, ukončuje sa obhajobou záverečnej práce a vykonaním štátnej
skúšky. Prvý stupeň je bakalársky (3-4 roky), druhý stupeň je magisterský, inžiniersky alebo
doktorský (4-6 rokov vrátane 1. stupňa) a tretí stupeň je doktorandský (3-4 roky).

HODNOTENIE ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
1. Úvod
Školský zákon určuje, že monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania
uskutočňuje:
a) škola alebo školské zariadenie,
b) Štátna školská inšpekcia,
c) Ministerstvo zdravotníctva pre odbornú zložku prípravy vzdelávania pre zdravotnícke
odbory na stredných zdravotníckych školách.
V zmysle školského zákona monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na
úrovni štátnych vzdelávacích programov uskutočňuje Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania.
Školy všetkých druhov a typov ako aj školské zariadenia vykonávajúce výchovnú alebo
výchovno-vzdelávaciu činnosť majú povinnosť v rámci interného hodnotenia v zmysle zákona č.
596/2001 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve) formou správy každoročne hodnotiť najmä:
●

koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na
dva roky;

●

výchovno-vzdelávaciu činnosť, jej výsledky a podmienky;

●

výsledky hospodárenia školy alebo školského zariadenia.

Vyššie uvedené správy školy a školské zariadenia predkladajú na vyjadrenie rade školy ako
orgánu školskej samosprávy a zriaďovateľovi na schválenie.
Podľa dikcie zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve opodstatnenosť výhrad
voči obsahu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach posudzuje
Štátna školská inšpekcia.
Externé hodnotenie výchovy a vzdelávania, podmienok výchovy a vzdelávania a riadenia
vykonáva v súlade so zákonom Štátna školská inšpekcia (bližšie rozpracované v časti 3.2).

2. Interné hodnotenie (sebahodnotenie stredných škôl)

Nadobudnutím účinnosti vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, začal proces
sebahodnotenia škôl. Predpokladá sa že začínajúci proces sebahodnotenia naštartuje inovácie
v školách a školských zariadeniach.
Školy všetkých druhov a typov ako aj školské zariadenia rozdelené podľa nového školského
zákona vykonávajúce výchovnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť majú povinnosť každoročne
formou správy predkladať informácie najmä o:
●

deťoch, žiakoch, vrátane detí, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

●

výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,

●

študijných a učebných odboroch a ich zameraní,

●

pedagogických zamestnancoch a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy,

●

ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov,

●

aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,

●

projektoch, do ktorých je škola zapojená,

●

výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole,

●

priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,

●

finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti,

●

cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia,

●

oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblastiach, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení,

●

výsledkoch úspešnosti školy pri prijímaní jej absolventov na ďalšie štúdium,

●

psychohygienických podmienkach,

●

voľnočasových aktivitách,

●

spolupráci školy s rodičmi, deťmi, žiakmi a ostatnými inštitúciami podieľajúcimi sa na
výchove a vzdelávaní.

Správy spracúvajú riaditelia škôl a školských zariadení v spolupráci s ostatnými vedúcimi
pedagogickými zamestnancami a pedagogickými zamestnancami. Významnú pomoc im pritom
poskytujú aj metodické združenia a predmetové komisie, ktoré sú v základných školách zriadené
ako poradné orgány riaditeľa školy.

Rada školy ako orgán školskej samosprávy má právo vyjadrovať sa k skutočnostiam uvedeným v
hodnotiacej správe, zriaďovateľ správu schvaľuje. Povinnosťou riaditeľa je zverejniť správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, po schválení zriaďovateľom,
v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do
31. decembra. Opodstatnenosť výhrad voči obsahu správy posudzuje Štátna školská inšpekcia.

Sebahodnotenie umožňuje škole identifikovať silné a slabé stránky, určiť priority a naplánovať
činnosti potrebné na zvýšenie kvality. Cieľom sebahodnotenia v oblasti výchovy a vzdelávania je
získať informácie o aktuálnom stave procesu výchovy a vzdelávania a porovnať ho so
stanovenými cieľmi školy, v záujme kontinuálneho zlepšovania a zdokonaľovania.

Okrem spracovania správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, sa
interné hodnotenie realizuje aj v rámci predmetových komisií. Tieto na zasadnutiach pravidelne
hodnotia výchovno-vzdelávací proces a dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov, zjednocujú
kritériá na hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch a ročníkoch.
Analyzujú dosiahnuté výsledky žiakov (kontrolné práce, vedomostné testy). Na základe analýz
prijímajú opatrenia, ktoré vedú k odstráneniu zistených nedostatkov. Hodnotenie a klasifikáciu
prospechu a správania žiakov stanovuje školský zákon a postup pri hodnotení a klasifikácii
výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiakov stanovujú Metodické pokyny na
hodnotenie žiakov.

Riaditeľ školy na konci klasifikačného obdobia (2x ročne) schvaľuje hodnotenie a klasifikáciu
výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiakov.

Pedagogická rada, ako poradný orgán riaditeľa školy, prerokúva plán práce, hodnotí jeho
plnenie, výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti za hodnotené obdobie a za celý školský rok,
rokuje o výchovných opatreniach, ktoré ukladá riaditeľ školy.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach okrem častí uvedených
vyššie obsahuje aj informáciu o výsledkoch úspešnosti školy pri príprave absolventov na výkon
povolania, príp. o úspešnosti absolventov v prijímaní na vysokoškolské štúdium.

Pedagogická rada prerokúva plán práce, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovnej a vzdelávacej
činnosti za klasifikačné obdobie a za celý školský rok, rokuje o výchovných opatreniach, ktoré
ukladá riaditeľ školy. Ďalej prerokúva teoretické a praktické otázky vyučovania a výchovy so
zreteľom na konkrétne potreby strednej školy.

3. Externé hodnotenie
3.1 Externé hodnotenie na regionálnom a miestnom stupni
Obce pri prenesenom výkone štátnej správy vo veciach výchovy a vzdelávania kontrolujú
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
s výnimkou kontroly, zákonom zverenej Štátnej školskej inšpekcii. Taktiež vybavujú sťažnosti
a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení ktorých sú
zriaďovateľom, okrem sťažností a petícií, ktorých vybavenie spadá do kompetencie Štátnej
školskej inšpekcie. V prípade potreby môžu požiadať o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií
Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.

Samosprávne kraje pri prenesenom výkone štátnej správy vykonávajú správu škôl a školských
zariadení, ktorých sú zriaďovateľom a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
zabezpečujú

najmä

priestory, materiálno-technické

zabezpečenie

a didaktickú

techniku

používanú vo výchovno-vzdelávacom procese. V oblasti kontroly majú kompetencie podobné
ako u obcí.

Zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa zriadili krajské školské úrady ako
špecializované orgány štátnej správy v školstve. Okrem riadiacich kompetencií (vydávanie
organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl vo svojej územnej pôsobnosti),
zriaďovateľských kompetencií (špeciálne školy, niektoré druhy školských zariadení, základné
školy v prípadoch ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa zákona,
atď.), poskytovania odbornej poradenskej činnosti napr. v oblastiach organizácie výchovy
a vzdelávania, informatiky, práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany, pracovných vzťahov
a odmeňovania vykonávajú štátnu správu v druhom stupni. Ďalej vykonávajú kontrolu vo veci
zabezpečovania činnosti a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti výchovy a vzdelávania,
kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej
územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly, ktorá patrí do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie.

3.2 Externé hodnotenie škôl Štátnou školskou inšpekciou
Podľa § 8a ods. 1 zákona 301/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov vznikla Štátna školská inšpekcia ako orgán štátnej správy v školstve, ktorý vykonáva
evalváciu škôl a školských zariadení na národnej úrovni.

Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia prostredníctvom školských inšpektorov
poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného
centra. Školskú inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú školskí
inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského
inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
podľa ich vnútorných predpisov.

Štátna školská inšpekcia v zmysle zákona plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou
pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických
podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a v školských zariadeniach, v strediskách
praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích
ustanovizniach. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.

Kontroluje

zabezpečovanie

priestorov,

materiálno-technického

zabezpečenia,

ako

aj

zabezpečenie didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom procese.

V súvislosti s novým školským zákonom sa novelizoval zákon o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve (č. 596/2003 Z. z.), ktorý určil ďalšie úlohy pre Štátnu školskú inšpekciu:
- kontrolovať súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,
s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,
- kontrolovať súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,
- kontrolovať úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,
- monitorovať a hodnotiť kvalitu výchovy a vzdelávania.

Na posúdenie odborných otázok pri výkone školskej inšpekcie, na poradenskú činnosť a na
vypracovanie odborného posudku ako podkladu pre výstupný inšpekčný materiál (správu) môže
školský inšpektor prizývať odborníkov z praxe.

Školská inšpekcia sa vykonáva najmä pozorovaním, analýzou a syntézou, komparáciou,
prieskumom, rozhovorom, dotazníkovou metódou, rozborom pedagogickej dokumentácie
a výsledkov žiakov, konzultáciou, hospitáciou, písomnou previerkou, prehliadkou objektov,
účasťou na poradách vedúcich zamestnancov škôl, účasťou na zasadnutí poradných orgánov
riaditeľa školy alebo školského zariadenia, účasťou na súťažiach a prehliadkach žiackej
tvorivosti, inšpekčným testom, anketou, technickými prostriedkami.

V školách a školských zariadeniach školská inšpekcia kontroluje:


dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov
a rozhodnutí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,



proces výchovy a vzdelávania a jeho výsledky,



odbornosť vyučovania,



priestorové a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávaciemu procesu, ako aj
ich účelné a efektívne využívanie,



zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,



spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl a školských zariadení.

Podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:


odporúčanie



upozornenie



prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu



uloženie opatrení



nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii



uloženie záväzného pokynu na odstránenie zistených nedostatkov



zastavenie alebo zrušenie rozhodnutia riaditeľa vydaného v rozpore so všeobecne
záväzným právnym predpisom



uloženie sankcií podľa zákona.

Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných
inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Zistené poznatky a
informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou správy na základe výsledkov
z vykonaných inšpekcií.

Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej
vykonávaní a spôsob jej vykonávania určuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 137/2005 Z. z.
o školskej inšpekcii.

Hlavný školský inšpektor ministrovi školstva každoročne predkladá "Správu o stave a úrovni
výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike za príslušný
školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení".

Správa obsahuje analýzu zistení z vykonaných inšpekcií s odporúčaniami pre jednotlivé druhy
škôl a školských zariadení. Súčasťou správy sú tiež podnety a odporúčania Štátnej školskej
inšpekcie Ministerstvu školstva SR,

jeho

priamo

riadeným organizáciám, riaditeľom

a zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Vzhľadom na to, že Štátna školská inšpekcia
v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technických
podmienok vybavuje sťažnosti a petície, správa obsahuje

aj informácie o výsledkoch

prešetrovania sťažností. Správa plní úlohu informačného zdroja o aktuálnom stave a úrovni
výchovy a vzdelávania, podmienok výchovy a vzdelávania a pedagogického riadenia v školách
a školských zariadeniach za príslušný školský rok pre školy a školské zariadenia, orgány štátnej
správy, zriaďovateľov, školské samosprávne orgány, vzdelávacie inštitúcie, vysoké školy,
rezortné výskumné ústavy, rodičovskú verejnosť a pre mimovládne organizácie, ktorých činnosť
súvisí s problematikou výchovy a vzdelávania detí a mládeže.
Správa sa publikuje a je prístupná na internetovej stránke Štátnej školskej inšpekcie
www.ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s novým školským zákonom vypracovala novú metodiku
a nástroje na hodnotenie stavu a úrovne výchovy a vzdelávania a elektronický systém na
vyhodnocovanie inšpekčných zistení. Metodika zohľadňuje zmeny v školstve a má
zakomponované mnohé prvky, ktoré obsahujú metodiky štátov združených v The Standing
International Conference of Inspectorates (SICI). Cieľom novej metodiky je zvýšiť objektivitu a
profesionalitu výkonu školskej inšpekcie a podporiť proces sebahodnotenia škôl. Interné
hodnotenie školy bude jedným z podkladov pre externé hodnotenie školy Štátnou školskou
inšpekciou.

3.3 Externé hodnotenie na národnej a medzinárodnej úrovni v stredných školách
V školskom roku 1998/99 rozhodlo Ministerstvo školstva SR o príprave novej koncepcie
maturitnej skúšky, realizáciou bol poverený Štátny pedagogický ústav. V roku 2000 sa na
vybraných školách spustil Monitor – skúšobné overovanie novej maturity. Návrh novej
koncepcie maturitnej skúšky bol schválený v novembri 2001. V roku 2004 sa uskutočnila
generálna skúška externej časti novej maturity, do ktorej sa zapojili všetci maturanti, ktorí si
zvolili matematiku, anglický jazyk alebo nemecký jazyk.

Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 510/2004 z 23. augusta 2004 o ukončovaní štúdia na
stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických
školách v znení neskorších predpisov sa realizovala nová maturita na stredných školách.

Externá (štátna) časť maturitnej skúšky prebiehala formou jednotných, centrálne zadávaných
testov. Všetci maturanti písali testy z daného predmetu súčasne na celom Slovensku. V školskom
roku 2004/2005 písali externé testy študenti maturujúci z matematiky, anglického alebo
nemeckého jazyka. V súčasnosti je to už aj francúzsky, španielsky, ruský či taliansky jazyk. V
školskom roku 2006/2007 sa uskutočnila na všetkých stredných školách aj generálna skúška z
externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka
a slovenskej literatúry, maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry. Maturanti si mohli vybrať
jednu z dvoch úrovní náročnosti maturitnej skúšky vo všetkých predmetoch. Základnú úroveň
vedomostí predstavuje úroveň B a vyššiu, náročnejšiu, úroveň A. Delenie na dve úrovne sa týka
externej aj internej časti maturitnej skúšky.

V auguste 2005 Ministerstvo školstva SR vydalo novelu vyhlášky č. 510/2004, ktorá zaviedla
nové prvky a taktiež zohľadnila niektoré skúsenosti z praxe. Ďalšie zmeny súvisiace
s ukončovaním štúdia na stredných školách boli uvedené v novele vyhlášky MŠ SR č.482/2006
z 31. júla 2006.

V školskom zákone je zapracovaná kapitola o ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných
školách, v ktorej sú určené pravidlá pre externú časť maturitnej skúšky.

Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom
čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej
skúšky a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy,
na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.

Nová vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách z 23. júla
2008, ktorá o.i. uvádza zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá
časť (anglický jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk a literatúra, matematika, nemecký jazyk,
ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, španielsky
jazyk, taliansky jazyk, ukrajinský jazyk a literatúra), pokyny na vykonávanie externej časti,
podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky.

Cieľom záverečnej skúšky bude overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného
vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie toho, ako sú žiaci
pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na
ktoré sa pripravujú a pri maturitnej skúške aj overenie toho, ako sú žiaci pripravení získané
kompetencie používať v ďalšom štúdiu.

Štátna školská inšpekcia kontroluje v stredných školách kontroluje realizáciu externej a internej
časti maturitnej skúšky formou tematickej a informatívnej inšpekcie.

V školách v Slovenskej republike sa roku 2003 uskutočnili dve merania zamerané na
medzinárodné porovnanie vedomostí a zručností 15-ročných žiakov – PISA.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

