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O ČOM JE PREZENTÁCIA 
 

 O projekte 
 O výstupoch z projektu 
 O prístupe v Kanade 
 Námety pre nás 



PROJEKT  
 Operačný program Vzdelávanie 
 Názov:   Mobility – podpora vedy,  

   výskumu a vzdelávania na UMB 
 Aktivita 1.6 – Transfér know how v oblasti 

výskumných metód (tvorba premetu Hodnotenie 
verejných programov) 

 Doba riešenia: 2013-2015 
 3 etapy:  Príprava 

   Pilotná výučba 
   Diseminácia 

 Riešitelia:  2 slovenské expertky 
   1  expert z Kanady 



I. etapa 

• Prieskum 
štúdia v 
Európe a v 
severnej 
Amerike 
 

• Učebná osnova 
predmetu 
 

• Študijný 
materiál 
 

• Prezentácie 

II. etapa 

• Pilotná 
výučba 
 

• Kolokvium 
 

• Terénny 
prieskum 

III. etapa 

• Finálna verzia 
učebného textu 
 

• Článok 
(výskum) 
 

• Konferencia 
 

• Seminár pre 
školiteľov 



VÝSTUPY Z I. A II. ETAPY 
 Spracovaná Osnova predmetu  
 Študijný materiál (90 strán) 
 10 študentov z 3 fakúlt UMB úspešne ukončilo 

predmet  
 



III. ETAPA - ČLÁNOK 
Výskum zameraný na komparáciu situácie v 
Kanade a na Slovensku 
 
 2 programy (bývanie a odpadové hospodárstvo) 
 8 krajských miest a ekvivalent v Kanade 
 Dotazník – otázky na monitoring, hodnotenie 

programu a hodnoty  
 



HODNOTENIE PREDMETU 
 

 Spolupráca študentov z rôznych študijných 
programov 

 Zlepšenie kritického myslenia 
 Nové poznatky ktoré pomôžu pri spracovaní 

dizertačných prác 
 

 



SITUÁCIA VO VZDELÁVANÍ V SEVERNEJ 
AMERIKE 

 
 Kanada – na 34 univerzitách študijné programy 

v 2. a 3. stupni štúdia zamerané na hodnotenie 
programov (CES, 2009) 

 
 USA - 54 univerzít ktoré ponúkajú študijné 

programy zamerané  na hodnotenie programov vo 
všetkých 3 stupňoch štúdia ako aj certifikované 
kurzy pre profesionálov (AES, 2012)  



PODPORA ROZVOJA VZDELÁVANIA V 
KANADE 

 
 Canadian Evaluation Society 
 The Canadian Evaluation Society Educational 

Fund 
 The Consortium of Universities for Evaluation 

Education 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANADIAN EVALUATION SOCIETY (1981) 
 
 11 regionálnych pobočiek 
 1800 členov 

 
Aktivity: 
 Výročné konferencie od 1980 (jednotlivé regióny) 
 Vlastný časopis Canadian Journal of Program 

Evaluation  od 1985 
 Program oceňovania za príspevok k hodnoteniu 

od 1985 
 Web stránka od roku 2001 
 Člen Consortium of Universities for Evaluation 

Education in Canada 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE CANADIAN EVALUATION SOCIETY 
EDUCATIONAL FUND 
 

 
Nezávislá organizácia na rozvoj  vzdelávacích 

kapacít v hodnotení programov  
 
- Štipendiá 
- Ocenenia  
- Ďalšie vzdelávanie 

 



THE CONSORTIUM OF UNIVERSITIES 
FOR EVALUATION EDUCATION 
 Partnerstvo založené na spolupráci univerzít, 

vlády a Canadian Evaluation Society  s cieľom 
budovať kapacity na úrovni univerzitného 
vzdelávania  

 Študenti a praktici môžu získať kredity za kurzy 
na univerzitách konzorcia ktoré im uznajú ich 
domáce inštitúcie 



VÝBER AKTIVÍT NA PODPORU VZDELÁVANIA 
 Systém akreditácie (Professional Designation 

Program) – Akreditovaný evaluátor:  držiteľ má 
vzdelanie a skúsenosti kvalifikovaného 
evaluátora 

 Oceňovanie študentov (Student Excellence 
Advancing Evaluation Knowledge Award) – 
motivácia  študentov  a oceňovanie ich aktivít v 
hodnotení 

 Finančná podpora (Educational Assistance 
Awards) pre účasť na kurzoch a tréningoch  

 Štipendijný program (Scholarship program) 
 Študentská súťaž (Students Case Competition)  

 
 



NÁMETY PRE NÁS 
 Rešpektovať východiskovú situáciu 
 Pripraviť stratégiu a priority 
 Postup založiť na spolupráci a vzájomnej podpore 

(vnútornej a medzinárodnej) 
 Hľadať možnosti zahraničnej pomoci 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

dana svihlova@umb.sk 
rshipley@uwaterloo.ca 
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