Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027
5. kolo
Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko

Blok 3
Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027
Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti
Dôvody intervencie - hlavné nedostatky/problémy (prečo je nutné smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení
Prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať investície a opatrenia, ktoré povedú k eliminácii identifikovaných
nedostatkov/problémov a očakávané výsledky, ktoré prinesie implementácia navrhovaných opatrení

Identifikácia investičných priorít
• Proces – participatívnosť, odbornosť
• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť:
•
•
•
•
•

Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)
Pozičný dokument Európskej komisie – Annex D
Špecifické odporúčania Rady (CSR)
Základné strategické dokumenty – EÚ, SR
Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti
EÚ na obdobie 2021 - 2027

Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde +

Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele: (1/2)
ESF+ podporuje v oblastiach politiky, ako je zamestnanosť a pracovná mobilita, vzdelávanie a sociálne začlenenie, vrátane prispievania k
odstraňovaniu chudoby, ďalej uvedené špecifické ciele, a tým prispieva aj k cieľu politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho
piliera sociálnych práv“, ktorý je stanovený v článku [4] [VN]:
i) zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj
neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,
ii) modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a
podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite,
iii) podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého
a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny
a aktívneho starnutia,

Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde +

Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele: (2/2)
iv) zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť
nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností,

v) podpora rovnakého prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a
podpora ich úspešného ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých a súčasné uľahčovanie vzdelávacej mobility pre všetkých,
vi) podpora celoživotného vzdelávania, najmä pružných príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých
s prihliadnutím na digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie
zmien zamestnania a podpora pracovnej mobility,
vii) podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,
viii) podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia,
ix) zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, modernizácia systémov sociálnej
ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a
služieb dlhodobej starostlivosti,
x) podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí,
xi) riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane
sprievodných opatrení.

Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja

Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele:
„Sociálnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv“ (ďalej len „PO 4“) prostredníctvom:

i.

zvyšovania účinnosti trhov práce a prístupu ku kvalitným pracovným miestam prostredníctvom rozvoja sociálnych inovácií
a infraštruktúry;

ii.

zlepšenia prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám vo vzdelávaní, odbornej príprave a celoživotnom vzdelávaní
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, a to aj posilňovaním odolnosti prostredníctvom rozvoja dištančného a online
vzdelávania a odbornej prípravy;

iii.

zvýšenia sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, migrantov a znevýhodnených skupín
prostredníctvom integrovaných opatrení, vrátane bývania a sociálnych služieb;

iv.

zabezpečenia rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a posilnenia odolnosti zdravotných systémov vrátane
primárnej starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť;

v.

posilňovania úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a spoločenských inováciách;

Annex D – Sociálnejšia Európa – Kvalitné inkluzívne vzdelávanie
•

Potreby vysoko prioritných investícií sú preto určené s cieľom podporiť rovnaký prístup ku kvalitnému a k inkluzívnemu
vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu a zlepšiť ich účinnosť a relevantnosť na trhu práce, a to aj
prostredníctvom infraštruktúry, a najmä:

•

zvýšiť účasť detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve,

•

podporiť rovnaký prístup ku kvalitnému a k inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, najmä pre znevýhodnené
skupiny, ako sú Rómovia,

•

zlepšiť poskytovanie vzdelávania na pracovisku, excelentnosť a internacionalizmus v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj
vo vysokoškolskom vzdelávaní,

•

zvýšiť atraktívnosť učiteľského povolania zlepšením pracovných podmienok a investovaním do odbornej prípravy.

Základné podmienky
Základná podmienka

Kritériá splnenia základnej podmienky

Strategický politický rámec pre systém
vzdelávania a odbornej prípravy na
všetkých stupňoch

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy, MŠVVŠ SR
ktorý zahŕňa:

1. systémy založené na dôkazoch na predvídanie zručností a prognózy1a. mechanizmy sledovania uplatnenia
absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku;
2. opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, dostupnému,
relevantnému
nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na
všetkých stupňoch, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;
3. koordinačný mechanizmus pokrývajúci všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vyššieho
vzdelávania a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;
4. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie strategického politického rámca;
5. opatrenia zamerané na dospelých s nízkou úrovňou zručností alebo kvalifikácií, osoby zo sociálno-ekonomicky
znevýhodneného prostredia a na cesty zvyšovania úrovne zručností;
6. opatrenia na podporu učiteľov, školiteľov a vysokoškolských pracovníkov, pokiaľ ide o primerané učebné
metódy, posudzovanie a potvrdzovanie kľúčových kompetencií;

7. opatrenia na podporu mobility vzdelávajúcich sa osôb a zamestnancov a nadnárodnej spolupráce medzi
poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj prostredníctvom uznávania výsledkov vzdelávania a
kvalifikácií;

Zodpovedný ÚOŠS

Finančné zdroje, podmienky, alokácie
Európsky sociálny fond+

Európsky fond regionálneho rozvoja

východisková alokácia SR:
2 404 mil. EUR

východisková alokácia SR :
8 117 mil. EUR
Tematická koncentrácia:
Rozvinutejší región
CP 1 + CP 2 = 85 %
Menej rozvinutý región

Tematická koncentrácia:
• Sociálne začlenenie - 25%
• Podpora osôb v hmotnej núdzi - 2%
• Podpora mladých ľudí - 10%

CP 1 25 %
CP 2 30%
Príspevok EFRR k cieľom EÚ v oblasti zmeny
klímy: 30%

Návrh priorít
Kvalitné inkluzívne vzdelávanie
• zvýšenie kvality a účinnosti systémov výchovy a vzdelávania
• zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti výchovy a vzdelávania

• zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a
celoživotného vzdelávania

Cieľ 4 – „Sociálnejšia Európa“
PRIORITA

Prístup k zamestnanosti
Modernizácia služieb zamestnanosti

Návrh ESF+
(ERDF) š.c.

Annex D/
CSR

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

✔

8✔

✔

8✔

✔

✔

11 ✔

✔

Národný program rozvoja výchovy a
vzdelávania

✔

6✔

✔

Národná rámcová stratéga podpory
sociálneho začlenenia a boja proti
chudobe

✔

4.2

✔

4.3

✔

Sociálne služby – deinštitucionalizácia, sociálna integrácia
(materiálna deprivácia)

4.4 - 4.6

4.7, 4.9, 4.11

Stratégie/
záväzky SR

PVV

10 ✔

4.1

Rodovo vyvážená participácia na trhu práce
Adaptácia zamestnávateľov a zamestnancov na
technologické zmeny

Priority
MF SR*

Akčný plán na posilnenie integrácie
dlhodobo nezamestnaných na trh
práce v Slovenskej republike

Národná stratégia zamestnanosti

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných
rómskych komunít

4.8

✔

9✔

✔

Stratégia SR pre integráciu Rómov

Dlhodobá starostlivosť - prepojenie sociálnej a zdravotnej
starostlivosti

4.9

✔

6✔

✔

Strategický rámec starostlivosti o
zdravie pre roky 2013 - 2030

* škála 0 – 11 (najvyššia priorita)

Dôvody intervencie
•

pripravenosť škôl na kvalitné inkluzívne vzdelávanie je nízka aj v dôsledku prílišného zamerania obsahu niektorých predmetov na
encyklopedické vedomosti,

•

vzdelávací systém nie je dobre pripravený na vyrovnávanie príležitostí, nie je uspokojivá jeho dostupnosť, ani adaptabilita,

•

je potrebné zvyšovať digitálne zručnosti obyvateľstva, vrátane učiteľov, žiakov, študentov a osôb so zdravotným postihnutím,

•

predprimárna zaškolenosť detí je všeobecne nízka, problémom sú nedostatočné kapacity materských škôl, kvalita a v dôsledku
dopravných, infraštruktúrnych, finančných a kultúrnych bariér aj prístup v prípade zraniteľných a znevýhodnených skupín,

•

dostupnosť celoživotného vzdelávania (CŽV) je nízka,

•

príprava a rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) a pomáhajúcich
profesií vo výchove a vzdelávaní je nedostatočná,

•

výsledky vzdelávania sú neuspokojivé a výrazne ovplyvňované sociálno-ekonomickým zázemím a odlišným materinským jazykom,

•

zvyšuje sa počet žiakov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou,

•

rómski žiaci sú vo vzdelávaní segregovaní,

•

zvyšuje sa množstvo sociálno-patologických javov

•

nedostatočný počet školských športových zariadení a nevyhovujúci stav existujúcich

Podpora kvalitného inkluzívneho vzdelávania
na všetkých jeho stupňoch
•

Podpora vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

•

Podpora odborného vzdelávania a prípravy

•

Podpora ďalšieho vzdelávania

•

Podpora terciárneho vzdelávania

•

Podpora kompetencií pedagogických a odborných
zamestnancov

•

Opatrenia na elimináciu segregácie a diskriminácie

•

Podpora debarierizácie školského prostredia

Očakávané výsledky:
 vyššia kvalita a atraktivita vzdelávania prístupného pre všetkých obyvateľov,
 zvýšenie poskytovania služieb starostlivosti a vzdelávania pre deti vo veku 0
až 7 rokov so špecifickým zameraním na deti z ohrozených skupín
 zlepšenie dostupnosti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v
prirodzenom prostredí rodiny, najmä v komunitách MRK
 vyššia účasť dospelých na CŽV
 posilnenie personálnych kapacít a lepšia pripravenosť PZ, OZ
 vyšší podiel mladých ľudí zo zraniteľných skupín s vyšším stupňom vzdelania,
 zníženie podielu žiakov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou
 eliminácia priestorovej segregácie a diskriminácie detí a žiakov so
znevýhodnením
 zvýšenie miery a kvality debarierizácie
 zlepšenie dostupnosti infraštruktúry zabezpečujúcej komplexný rozvoj
osobnosti v procese vzdelávania aj so zameraním na fyzickú kondíciu a šport

Ďakujeme za pozornosť

