
Naša budúcnosť a vzdelávanie 
 
Seminár 23.5.2019 v Ružomberku, Katolícka univerzita 
 
Úvod a moderovanie – Ján Košturiak, IPA Slovakia, Žilina, venuje sa inováciám, vzdelávaniu 
a rozvoju podnikateľov a podnikania 
Prednáška a diskusia – Tomáš Feřtek, EDUin, Jankov, autor publikácie Co je nového ve 
vzdělávání, odborný konzultant v oblasti vzdelávacej politiky a mediálnej komunikácie, 
bývalý redaktor časopisu Reflex. Od roku 2011 pracuje ako dramaturg a scenárista hranej 
tvorby pre Českú televíziu.  
 
Program: 
 
13:00 – 13:30  Naša budúcnosť, Ján Košturiak 
13:30 – 14:30  Čo je nové vo vzdelávaní, Tomáš Feřtek 
14:30 – 15:00  Prestávka 
15:00 – 17:00  Moderovaná diskusia s Tomášom Feřtkom 
 
Tomáš Feřtek bude hovoriť o dôvodoch prečo a ako sa mení vzdelávanie. Bude hovoriť o 
novom modeli vyučovania, kde majú deti možnosť samé si vybrať, čo, s kým a kde budú 
robiť, aké to má výhody a limity. 
 
Otázky, ktoré očakávame v diskusii 
 

• Ako sa pripraviť na budúcnosť? 
• Čo s tradičným prístupom – ticho, disciplína, skúšanie pri tabuli,  hodnotenie 

individuálneho výkonu, neodpisovanie, zákaz ťahákov? 
• Ako rozvíjať kreativitu a tímovú spoluprácu? 
• Ako pomáhať deťom a študentom objaviť svoj talent a hľadať svoju vlastnú cestu? 

 
Prečo organizujeme tento seminár? 
 
Rýchlosť, akou sa mení svet a obrovské následky týchto zmien prežívajú ľudia vo svojej 
histórii prvý krát. O tom, čo tieto zmeny prinesú v budúcnosti nebudú rozhodovať 
technológie a stroje, ale ľudia, ich vzdelanie a schopnosť spolupráce. Školy nepripravujú 
žiakov a študentov na prácu vo fabrike, ale na život. Život, v ktorom rutinné a opakované 
činnosti preberajú roboty a umelá inteligencia. Ľudia budú viac vymýšľať, tvoriť a dizajnovať 
nové veci, ale aj rozvíjať to, čo stroje nedokážu – empatiu, ľudskosť a lásku. 
V minulosti sme sa v školách učili na príkladoch, projektoch a prípadových štúdiách to, čo 
bude. Bol to školský svet príkazov, poslušnosti a  distribúcie informácii – „zopakuj, čo som ti 
včera povedal a vykonaj, čo som ti prikázal.“ Dnes potrebujeme pripravovať deti na riešenie 
problémov, ktoré sú nové, nemáme na ich riešenie postupy a plány. Budeme ich učiť 
experimentovanie v meniacom sa prostredí. Nový svet škôl a práce je o  kreativite, slobode, 
zodpovednosti, dostupnosti informácií a rozvoji znalostí – „nájdi si svoju rolu a úlohu, zober 
za ne zodpovednosť a presvedč nás tom, ako dobre si to zvládol.“ Budeme sa učiť všade a 
celý život, v bezpečnom, pohodovom a slobodnom prostredí, kde bude učiteľ zasahovať do 
učenia minimálne a učenie bude objavovaním seba a sveta okolo. 



 
Pre koho organizujeme tento seminár? 
 
Pre všetkých ľudí, ktorým záleží na dobrej príprave detí na budúcnosť a chcú v tejto oblasti 
aktívne pôsobiť. 

 
 

 
Vzdelávacie filtre, ktoré majú oddeliť „zrno 
od pliev,“ spoľahlivo nefungujú a tí, ktorí 
cez ne neprejdú, sami seba pociťujú ako 
vzdelávací odpad a rýchlo strácajú 
motiváciu k ďalšej práci. Preto sa treba 
sústrediť na podporu každého z nich. Každý 
má nejaký talent, každý túži po úspechu a 
pocite zmysluplnej existencie. Toto treba 
využiť. 
 
Tomáš Feřtek, Co je nového ve vzdělávání, 
Nová beseda 2015  

 
 


