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Len pred dvadsiatimi rokmi bola v mnoho krajinách vnímaná mobilita študentov ako 
jediný prostriedok zoznámenia sa so svetom, čo umožňovalo vytvorenie medzinárodných 
elitných sietí. Univerzity privítali medzinárodných študentov, no málokedy sa pokúsili 
o ich získanie do svojich radov natrvalo. Dnes sa na medzinárodné vzdelávanie často 
pozeráme ako na páku ekonomického rozvoja. V rokoch 1998 až 2003 sa počet 
zahraničných študentov v krajinách OECD zvýšil o 50 % na počet 2 milióny. Zvýšená 
konkurencia medzi krajinami a medzi inštitúciami pri lákaní zahraničných študentov 
a akademických pracovníkov, ako aj vznik nových foriem cezhraničného vzdelávania 
predstavujú nový strategický koncept. Zjavne rastie aj význam rôznych výhod, hlavne 
ekonomických, ktoré cezhraničné vzdelávanie prináša. Táto kapitola sa zameriava 
na stratégie internacionalizácie vyššieho vzdelávania berúc do úvahy tento nový kontext 
a ciele. 

Cezhraničné vyššie vzdelávanie ponúka krajinám skutočné vzdelávacie, kultúrne 
a ekonomické príležitosti. Ak ich chcú využiť, krajiny si potrebujú zadefinovať prístup 
prispôsobený svojej situácii a podmienkam s perspektívou, ktorá prekračuje hranice 
samotného vzdelávania. Stratégia musí byť prepojená s ekonomickou a sociálnou 
politikou, keďže vyžaduje strategické nástroje, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti 
priameho vplyvu vzdelávania, vrátane vízovej a obchodnej politiky. 

Pri cezhraničnom vyššom vzdelávaní sa rozoznávajú štyri hlavné prístupy. 
Prístup vzájomného porozumenia zdôrazňuje hlavne politické, kultúrne, akademické ciele 
a ciele rozvojovej pomoci. Prístup šikovnej migrácie je nadstavbou cieľov prístupu 
vzájomného porozumenia, ale zahŕňa aj aktívnejší a cielenejší prístup k náboru 
zahraničných študentov. Zameriava sa na pritiahnutie talentovaných študentov 
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(a akademických pracovníkov) k práci v rámci ekonomiky hostiteľskej krajiny alebo 
na pomoc pri zvyšovaní konkurencieschopnosti ich sektorov vyššieho vzdelania 
a výskumu. Prístup tvorby príjmov zahŕňa ciele prístupu vzájomného porozumenia 
a šikovnej migrácie, má však aj priamo komerčné zámery. Pri tomto prístupe hradia 
medzinárodní študenti plné náklady za svoje vzdelávanie, zvyčajne bez štátnych dotácií. 
Prístup budovania kapacity podporuje využívanie importovaného vyššieho vzdelávania, 
ktoré je však poskytované ako relatívne rýchly spôsob vybudovania vznikajúcich kapacít 
krajiny. Tieto prístupy nie sú všetky rovnako dostupné pre všetky krajiny a pri každom 
z nich vznikajú špecifické problémy. Cieľom nie je len jednoduchá podpora exportu 
služieb vzdelávania. Ako sa ukázalo v prípade niektorých krajín Ázie a Blízkeho 
východu, import služieb v oblasti vzdelávania môže byť rovnako výhodný ako ich export. 

Kapitola kladie množstvo náročných strategických otázok. Ako môžu 
z cezhraničného vyššieho vzdelávania rovnako profitovať rozvinuté aj rozvojové krajiny? 
Aj keď môže rozvojovým krajinám pomôcť vybudovať ich ekonomické a vzdelávacie 
kapacity, môže tiež viesť k odlivu mozgov a následne menšej pomoci pri vyššom 
vzdelávaní. Aký je vplyv cezhraničného vzdelávania na národné systémy vyššieho 
vzdelávania a vzdelávacie stratégie vzdelávania v oblastiach prístupu, kvality a verejného 
financovania? Aký postoj by mali zaujať krajiny, v ktorých nie je úradným jazykom 
angličtina, voči angličtine ako vyučovaciemu jazyku? 

RODOVÉ ROZDIELY V PRÍSTUPE ŠTUDENTOV K MATEMATIKE 

Zhrnutie pripravil 

A. Schleicher 
 

1. V rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania bol dosiahnutý výrazný pokrok. 
Vo všetkých krajinách OECD majú mladé ženy v súčasnosti oveľa vyššiu šancu na vyššie 
vzdelanie, ako mali ženy o generáciu späť. Počty žien s ukončeným univerzitným 
vzdelaním sú v porovnaní s mužmi v súčasnosti vyššie alebo rovné v dvoch tretinách 
krajín OECD. Ženy sú však stále podpriemerne zastúpené v oblastiach ako matematika 
a prírodné vedy. Táto kapitola navrhuje zameranie aktivít v tejto oblasti na mládež a, 
samozrejme, deti. 

2. Zatiaľ čo rozdiely medzi výkonom študentov sú len mierne, existujú značné 
rozdiely medzi mužmi a ženami v ich záujme a potešení z matematiky, ako aj vnímaní 
samých seba a svojich pocitov voči matematike a stratégií učenia matematiky. 
Pätnásťročné dievčatá zvyčajne uvádzajú nižšiu dôveru vo vlastné matematické 
schopnosti a častejšie pocity obáv, bezmocnosti a stresu na hodinách matematiky 
ako chlapci. 

3. Učenie závisí od motivácie a dôvery ako aj kognitívnych schopností. Vzdelávacie 
systémy, ktoré zvýšili výkon dievčat v matematike a prírodných vedách teda potrebovali 
aj podporu silnejšieho záujmu dievčat o tieto predmety. Na to existujú dobré dôvody: 
vysoko kvalitné vzdelanie je náročné na čas a námahu. Zahŕňa riadenie procesu učenia 
ako aj explicitnú kontrolu vzťahov medzi predtým nadobudnutými vedomosťami 
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a novými informáciami, formuláciou hypotéz o možných prepojeniach a testovaniu týchto 
hypotéz v prostredí nového materiálu. Študenti vyvinú dostatočnú snahu, len ak majú 
silný záujem o predmet, alebo ak existuje možnosť vonkajšej odmeny za dobrý výkon. 
Preto musia byť študenti ochotní naučiť sa, ako sa učiť. Z pohľadu učenia to znamená, 
že účinné spôsoby učenia – vrátane stanovenia si cieľov, výberu stratégie a riadenia 
a vyhodnocovania procesu učenia – môže a malo by byť rovnako podporované 
vzdelávacím prostredím a učiteľmi v prípade oboch pohlaví. Motivácia a sebadôvera 
sú preto nevyhnutné pre dosiahnutie podpory celoživotného vzdelávania. 

4. Celkové výsledky naznačujú, že vzdelávacie systémy sa potrebujú vo vzťahu 
k matematike zamerať na aspekty postojov a správania sa pri učení, obzvlášť v prípade 
dievčat, a byť zvážené ako cieľ, ktorý je ústredný pri poslaní vzdelávacích systémov ako 
poskytovateľa pokynov k tomu, ako sa učiť. Z toho vyplývajú niektoré dôsledky 
pre prvotné zaškolenie a profesionálny rozvoj učiteľov. 

UČITEĽSKÁ PRACOVNÁ SILA: SPLNENIE OČAKÁVANÍ A 
ZVYŠOVANIE MOTIVÁCIE 

Zhrnutie pripravil 

P. Santiago 

 

Pozitívny prístup učiteľov je jednou z kľúčových priorít pre tvorcov politík 
na základe dôkazov, že výkon učiteľa je pravdepodobne hlavným faktorom motivujúcim 
študentov do učenia. Pre podporu školskej reformy je dôležitá aj motivácia učiteľa. 
Táto kapitola sa venuje tomu, čo je potrebné pre učiteľov a ako ich najlepšie motivovať. 
Výskum pracovnej motivácie sa používa na ujasnenie toho, ako môžu „vnútorná“ 
a „vonkajšia“ motivácia podporovať výsledky práce, akými sú pracovný výkon, 
spokojnosť a blaho. Analýza zdôrazňuje, že motivácia podporuje úspech práce učiteľa 
aj zavádzanie akýchkoľvek noviniek v školách. Hlavným odkazom je, že aktivity 
učiteľov musia byť samomotivujúce, čo by mal byť dôsledok ich prijímania a zaradenia 
medzi hodnoty a ciele postupov a predpisov na školách. 

Aj keď je finančné ohodnotenie dôležité, učiteľská politiky sa musí zameriavať 
na oveľa viac ako len mzdu. Učitelia kladú veľký dôraz na kvalitu ich vzťahov so 
študentmi a kolegami, na pocit podpory zo strany vedenia školy, na dobré pracovné 
podmienky a na príležitosti rozvoja svojich schopností. Ohodnotenie učiteľov za účelom 
zlepšenia by mohlo poskytnúť množstvo príležitostí na ocenenie a propagáciu práce 
učiteľa a pomôcť učiteľom aj školám rozpoznať priority profesionálneho rozvoja. 

Táto kapitola navrhuje štyri spôsoby zlepšovania výkonu, spokojnosti a blaha 
učiteľov: (i) podpora vnútornej motivácie učiteľov; (ii) rozvíjanie samomotivácie 
učiteľov; (iii) rovnovážne využívanie vonkajšieho odmeňovania a (iv) splnenie potrieb 
učiteľov k dobrým pracovným podmienkam. Tieto majú za následok prínos väčších 
výziev a rôznorodosti do učenia, zabezpečujúc príležitosti k profesionálnemu rastu, 
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ponuku konštruktívnej spätnej väzby k výkonu, zapojenie učiteľov do rozhodovania 
a pomoc pri vytváraní silného zmyslu pre profesionálne zaradenie a ohodnotenie. 

Učiteľská kariéra by taktiež profitovala z väčšej pestrosti, čo by umožnilo splniť 
potreby školy a poskytovať učiteľom viac príležitostí a ohodnotenia. Vyšší dôraz 
na vedenie školy by pomohol lepšie adresovať potrebu učiteľov cítiť ocenenie a podporu 
za ich prácu. Popri tom môžu dobre vyškolení profesionálni a administratívni pracovníci 
pomôcť znížiť zaťaženie učiteľov, lepšie podmienky na prípravu a plánovanie učiteľov 
by pomohli vybudovať kolegialitu a flexibilnejšie pracovné podmienky, hlavne 
pre skúsenejších učiteľov, by pomohli zabrániť kariérnemu vyhoreniu a udržaniu 
dôležitých schopností na školách. 

ZLEPŠENIE UČENIA POMOCOU FORMATÍVNEHO HODNOTENIA 

Zhrnutie pripravila 

J. Looney 

 

Táto kapitola skúma, ako môže formatívne hodnotenie – časté interaktívne 
ohodnotenie porozumenia a napredovania študentov s cieľom rozpoznania potrieb 
a určenia smeru učenia – pomôcť krajinám realizovať kvalitu aj rovnosť vo vzdelávacích 
výsledkoch. V rokoch 2002 až 2004 OECD skúmala stratégie a postupy formatívneho 
hodnotenia v ukážkových triedach nižších stredných škôl v ôsmich rôznych systémoch 
(Austrália [Queensland], tri provincie v Kanade, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Taliansko, 
Nový Zéland a Škótsko). Štúdia Formative Assessment: Improving Learning 
in Secondary Classrooms (Formatívne hodnotenie: Zlepšenie učenia sa v stredoškolských 
triedach, OECD 2005) obsahovala aj prehľady dostupnej literatúry o formatívnom 
hodnotení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. 

Všetky študované krajiny urobili výrazný pokrok v uplatňovaní postupov 
formatívneho hodnotenia. Ich motiváciou sú kvantitatívne a kvalitatívne dôkazy o tom, 
že učenie, ktoré využíva formatívne hodnotenie pomohlo zdvihnúť úroveň výkonov 
študentov a uľahčilo učiteľom splniť potreby čoraz rôznorodejších skupín študentov, 
čo napomáha rovnosti príležitostí študentov. 

• Aj keď má každá z krajín, ktoré sa zúčastnili tejto štúdie, svoje stratégie na podporu 
širšieho využívania formatívneho hodnotenia, spoločnou stratégiou by sa mohlo 
dosiahnuť viac. Krajiny, ktoré využívajú zmes prístupov a robia dôležité investície 
do podpory zmien a budovania kapacít, pravdepodobne zmenia oveľa viac. 

• Existuje legislatíva na šírenie a podporu využívania formatívneho hodnotenia 
a stanovenia si ho za jednu z priorít. Existujú snahy o podporu využívania súhrnných 
údajov na formatívne účely. Pokyny k účinnému učeniu a formatívnemu hodnoteniu 
boli zabudované do národných učebných plánov a ďalších materiálov. Zabezpečenie 
nástrojov a vzorov podporuje účinné formatívne hodnotenie. Investície 
do špeciálnych iniciatív a inovatívnych programov zahŕňajúcich prístupy 
formatívneho hodnotenia. Existuje aj profesionálny rozvoj učiteľa pre formatívne 
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hodnotenie. Ak chcú podporiť reálne zmeny v učení a hodnotení v rámci školstva, 
všetky vzdelávacie systémy budú musieť posilniť zmiešavanie stratégií a zrealizovať 
vyššie investície. 

Krajiny budú musieť aj lepšie zladiť svoje strategické prístupy na makro- a mikro-
úrovni. Zladenie na základnej úrovni znamená, že tvorcovia vzdelávacieho systému 
musia zabezpečiť, aby si stratégie vzájomne nekonkurovali. Na sofistikovanejšej úrovni 
sa musia jednotlivé prvky formatívneho a súhrnného hodnotenia vzájomne podporovať. 
Konzistentnejšie využívanie formatívneho hodnotenia vo vzdelávacích systémoch môže 
pomôcť účastníkom systému určiť prekážky brániace jeho širšiemu využitiu na hodinách. 

 

ŠPECIÁLNE ZAMERANIE 

Vysokoškolské vzdelávanie: Kvalita, rovnosť a efektívnosť 

autori: 

Zhromaždenie ministrov OECD pre vzdelávanie 

Atény, Grécko 

27–28 Jún 2006 

 

Táto kapitola sumarizuje štyri dokumenty, ktoré boli vytvorené na zhromaždení 
ministrov OECD pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo 27–28 júna 2006 v Aténach. 
V prvom dokumente predseda rekapituluje diskusiu počas zhromaždenia. Opisuje 
rozhodnutie ministrov nie len rozšíriť, ale aj zlepšiť vysokoškolské vzdelávanie. Je 
potrebné reformovať šesť oblastí: zlepšiť financovanie, docieliť väčšiu rovnosť vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, získať jasnejší prehľad o čom sa študenti učia, presadzovať 
citlivosť a rozmanitosť, podporovať výskum a inováciu a pripraviť efektívne reakcie na 
rastúcu migráciu a zmedzinárodnenie. 

Druhý dokument je príhovorom nového generálneho tajomníka OECD, ktorým sa stal 
Angel Gurría. Na zhromaždení zdôraznil centrálnu úlohu medzinárodných rokovaní 
v rámci vysokoškolského vzdelávania. Podnetom pre tento vývoj sú nástroje 
medzinárodnej politiky, ako napríklad Európsky bolonský proces, pretože vedecký 
pracovníci aj študenti pracujú a študujú v zahraničí za účelom všeobecnej snahy 
dosiahnuť vzdelanie na vysokej úrovni. Predseda namietal, že v prvom rade je súrne 
potrebná reforma financovania, obzvlášť v krajinách, kde je vysokoškolské vzdelávanie 
nespoplatňované, ale prideľovanie prostriedkov nedostatočne pokrýva náklady spojené 
s jeho rozvojom. 

 

Tretí dokument predstavuje dotazník, ktorý tvorí podklad pre diskusiu na 
zhromaždení. Pokrýva činitele ovplyvňujúce budúcnosť vysokoškolského vzdelávania, 
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vrátane technológie, globalizácie, demografie a vládnej moci. Zaoberá sa cieľmi 
vysokoškolského vzdelávania a účasti vládnej moci, otázkou jeho financovania, či je 
potrebné vytvoriť lepšie meratele kvality vysokoškolského vzdelávania a ako môžeme 
zvýšiť jeho hospodársky podiel na ekonomike. 

Posledný dokument graficky zobrazuje skupinu ukazovateľov. Tieto ukazovatele 
zahŕňajú širší sociálny a hospodársky kontext, vstup, účasť a rozvoj, rozpočet 
vysokoškolského vzdelávania, ekonomické výnosy a zmedzinárodnenie. 
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