Konferencia Budujeme nádej
Zväčšujeme ľuďom možnosti,
zmenšujeme medzi nimi rozdiely.

Organizovaná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
Martiny Lubyovej.

29. mája 2018 o 9:00 hod.
Bratislava, Žabotova 2, Hotel Mercure

Čo pomáha zlepšiť školský výkon žiakov
z vylúčených rómskych lokalít?

Organizátor:

Hlavný partner:

Je to učiteľ, správna metodika, podporný pedagogicko-psychologický tím, atmosféra v škole,
mimoškolské aktivity, doplnkové vzdelávanie, mentoring, práca s celou rodinou?
Pod dobrým školským výkonom myslíme nielen uspokojivé známky. Žiaci majú dostať takú
podporu, aby ukončili povinnú školskú dochádzku, plynule prešli na stredné a vysoké školy a
integrovali sa na pracovnom trhu. Škola má motivovať, zabezpečiť prostredie prijatia, chápať
špecifické potreby žiakov z vylúčených lokalít. Učitelia majú mať dostatok znalostí, aby rozumeli
prostrediu, z ktorého pochádzajú ich žiaci. Školský systém má podporovať ďalšie vzdelávanie
učiteľov a školám vytvoriť podmienky na rozvoj. Škola má byť otvorená inováciám.
Aká je v tomto procese úloha ministerstva školstva
a štátnych inštitúcií?

Ďakujeme za spoluprácu
Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Aké kompetencie má základná škola a ako vie prispôsobiť
svoj vzdelávací proces?
S čím prichádza neziskový sektor?

Program
8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10

Slávka Mačáková, ETP Slovensko: Otvorenie konferencie

9:10 – 9:35

Peter Krajňák, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Ako sa
mení súčasný stav formálneho vzdelávania žiakov z vylúčených komunít
a akú podporu školy dostávajú?
Ako si Slovensko vedie v inkluzívnom vzdelávaní zameranom na špecifické
potreby a špecifiká žiakov z vylúčených rómskych lokalít.

9:35 – 10:00

Lýdia Šuchová, Equity: Najťažšie je naučiť sa merať úspech iným metrom
Bez poznania zákonitostí generačnej chudoby sa vo vzdelávaní žiakov
z MRK nepohneme. Čo by mohol a mal urobiť štát? Čo je v rukách školy
a učiteľa? Kedy je antidiskriminačný zákon dôležitý? Vrátia sa nerómski žiaci
do „rómskych“ škôl?

10:00 – 10:30 Vladka Fortunová & Lenka Czikková, ETP Slovensko: Ja to zvládnem!
Deti zo znevýhodneného prostredia sa vo Feuersteinových popoludňajších
kluboch učia ako sa učiť. Dosahujú povzbudivé výsledky. Feuersteinova
metóda zároveň pomáha učiteľovi – mediátorovi meniť pohľad na žiaka.
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30 Mária Miščíková & Dávid Korčkovský, ETP Slovensko:
Mentoring – jeden z mostov k sebestačnosti
Mentori pomáhajú motivovať deti z prostredia generačnej chudoby
k pokračovaniu v štúdiu na stredných školách a pomáhajú im pochopiť ako
funguje svet mimo osady.
11:30 – 12:00 Izabela Mačátová & Viera Dubecká, ETP Slovensko:
Aby bol Luník IX sídlisko ako každé iné
Pohľad na komplexné riešenie Luníka IX, výlučne rómskej mestskej časti
s 95% nezamestnanosťou. Medzisektorová spolupráca v oblasti bývania,
vzdelávania, verejných priestorov, kultúrnych, voľnočasových a duchovných
aktivít.

12:00 – 12:30
12:30 – 12:50 Andrea Papp, Základná škola Moldava nad Bodvou:
Škola, ktorú majú deti rady
Predstavenie školy, ktorej premenu cítia jej rómski žiaci a všimli si aj rodičia
nerómskych detí. Ako sa zmenil plán rozvoja školy a čo všetko sa dosiahlo
za ostatné tri roky.
12:50 – 13:10 Vlado Rafael, EduRoma: Akú podporu potrebujú učitelia, aby deti
z vylúčených komunít rástli?
Ocenia učitelia podporu špeciálnych pedagógov, psychológov, asistentov
učiteľov, či metodické vedenie? Aký vplyv má na nich odmeňovanie,
atmosféra v škole a spolupráca miestnych aktérov?
13:10 – 13:30 Juraj Čokyna, Teach for Slovakia: Čo môžu robiť učitelia, aby deti
z vylúčených komunít dosahovali lepšie výsledky?
Čo všetko dokáže zmeniť jeden učiteľ v Šarišských Bohdanovciach.
13:30 – 13:50 Juraj Kuruc, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity:
Ako vie štát pomôcť rozvíjať inovatívne postupy (nielen) vzdelávania?
Ako môže postupovať štát pri dopĺňaní chýbajúcich dielikov do ideálneho
obrazu inkluzívneho vzdelávania? Vieme sa k nemu aspoň priblížiť?
13:50 – 14:00 Slávka Mačáková, ETP Slovensko: Zhrnutie konferencie
14:00

