Školstvo

Formulovaná vízia
Víziou je iniciačná, motivačná a koordinačná funkcia
mesta vo vzdelávacej politike. Vzdelávanie je inovatívne
a využíva multidisciplinaritu (zastúpenie expertov na
vzdelávanie z radov pedagógov materských, základných,
stredných i vysokých škôl, výskumných pracovníkov,
školských zariadení, odborných zamestnancov
poradenských zariadení, zástupcov tretieho sektoru,
rodičov, zamestnancov školských úradov a zástupcov
BSK). Súčasne je inkluzívne: prináša kvalitné vzdelanie
bez rozdielu pre všetky deti, humanizuje výchovu

a vzdelávanie, a podporuje duševné zdravie žiakov
a pedagógov. Vzdelávanie je tiež synergické, využíva
proporcionálne zastúpenie všetkých relevantných
účastníkov výchovno - vzdelávacieho procesu v rámci
Bratislavy. Vzdelávacie aktivity Bratislavy roku 2030 sú
založené na báze dobrovoľnosti a podpore systematického
celoživotného vzdelávania a učenia sa. Súčasťou je tiež
vytváranie sietí spolupracujúcich a učiacich sa komunít
a spolupracujúcich organizácií na podporu komplexnej
a multidisciplinárnej starostlivosti o deti v riziku.

Štruktúra cieľov a opatrení

Špecifický cieľ
Zmena, ktorú chceme dosiahnuť

Merateľný ukazovateľ výsledku  
Premenná, ktorá opisuje žiadanú zmenu stavu

Opatrenie
Aktivita, ktorá vyvoláva zmenu smerom k špecifickému cieľu

Bratislavské školstvo, koordinácia
a prepojenie zriaďovateľov
a vzdelávacích inštitúcií za účelom
zvýšenia kvality vzdelávacej
politiky”

• počet pedagógov (ročne) vzdelávaných
v metrop. pedagog. inštitúte
• podiel pedagógov (ročne) vzdelávaných
v metrop. pedagog. inštitúte (?)
• výsledky modelu evaluácie škôl
• podiel pedagógov v klube vzdelávacích
pracovníkov
• počet implementovaných prvkov inkluzívneho
vzdelávania
• počet žiakov ZUŠ / ZŠ / SŠ inkluzívne
vzdelávaných

•
•
•
•

Zabezpečenie dostatočnej
kapacity a kvality pedagogických
a nepedagogických pracovníkov

• počet učiteľov v ZŠ/MŠ / SŠ na žiaka
• priemerný disponibilný príjem učiteľov
(živ. náklady / príjem)
• počet medzinárodných projektov

program pre podporu učiteľov

Koncepčná práca s mládežou
(vrátane CVČ), vybudovanie
obojsmerného vzťahu mládež mesto pre podporu využitia
potenciálu mladých pre rozvoj
mesta”

• miera zapojenia mladých ľudí do dobrovoľníckych
aktivít (BDC/ mesto)
• počet zapojených mladých ľudí v programoch pre
nich určených (CVČ / programy)
• miera zásahu na mladých, ktorí doteraz neboli
aktívni (hodnotiaci dotazník)
• podiel mladého obyvateľstva (do 30, v CVČ)
• počet návrhov/podnetov na skvalitnenie mesta

• vytvorenie prehľadu možností zapojenia mladých do
procesov mesta
• spolupráca / zjednotenie opatrení s MČ (koordinácia politík
pre mladých)
• dopracovanie koncepcie práce s mladými

Komunikácia a participácia
mládeže, vybudovanie
obojsmerného vzťahu mládež –
mesto

• miera zapojenia mladých ľudí do dobrovoľníckych
aktivít (BDC/ mesto)
• počet výstupov mesta adresujúcich tému
mladých (explicitne)
• počet sledovateľov mestských kanálov
(interakcie/ konverzácie)
• počet investičných projektov (verejný priestor)
ktoré boli konzultované s mladými

• vytvorenie prehľadu možností zapojenia mladých do
procesov mesta
• Mestský parlament mladých (mládežnícky parlament) reštart
• advokácia zap ojenia mladých do plánovania mesta
• štandardy zapájania mladých - pravidlá participácie
• workshopy / talks špecificky cielených na mladých
• mapovacie procesy s ohľadom na všetky vek. kategórie

Rozvoj spolupráce s 3.subjektmi,
používanie výstupov 3. subjektov
vo formovaní politiky pre mladých,
zvýšenie dosahu mestských
tém na mladých a organizácia
spoločných podujatí

• počet identifikovaných stakeholderov (z toho
aktívnych)
• počet projektov, ktoré boli realizované
v spolupráci s 3. subjektmi
• miera využívania nástroja pre spätnú väzbu

•
•
•
•

zriadenie metropolitného pedagogického inštitútu
vytvorenie modelu evaluácie škôl
vytvorenie klubu vzdelávacích pracovníkov
modelová škola / poradenstvo (inovatívne metodiky
vyučovania)

informačný program pre mladých cez partnerov
verejné konzultácie s 3. stranami
mapa stakeholderov
inovatívne nástroje pre spätnú väzbu

