Národní institut vzdělávání (Slovinsko)
Národní institut vzdělávání (ZRSŠ – Zavod Republike Slovenje za šolstvo) založený v roce 1956
během své více než padesátileté historie vždy hrál důležitou roli v utváření slovinského
vzdělávacího systému na pre-univerzitní úrovni. ZRSŠ má zodpovědnost za provádění změn a
taktéž působil v oblasti supervize činnosti vzdělávacích institucí. Tuto svou funkci již
nevykovává, což otevírá možnosti pro týmovou spolupráci s mateřskými školami, školami a
dalšími vzdělávacími institucemi na flexibilně nastavených projektech. Po roce 2000 ZRSŠ
působí jako jediná veřejná instituce, která je schopná plně podporovat implementaci rozsáhlé
reformy, jejímiž cíli jsou:
- zvýšení dostupnosti vzdělání pro všechny
- otevření vzdělávacího systému globálním výzvám
- zajištění nejvyšší možné kvality vzdělávání

V rámci institutu působí pět center: Rozvoj a výzkum, Inovativní vzdělávání, Poradenské
služby, Profesní podpora a služby, Vzdělávání a poradenství pro studující se speciálními
potřebami.
Počet zaměstnanců: 215
Pokryté vzdělávací sektory
•
•
•
•
•
•

předškolní
základní
střední
speciálními
hudební
internátní

Klíčové funkce
•
•
•
•
•
•

rozvoj kurikula
monitoring experimentování a implementace nových vzdělávacích programů
poskytování poradenství školám
vzdělávání a trénink učitelů, managementu a nepedagogických pracovníků
příprava metodologie pro produkci učebnic
další funkce vyplývající z legislativních podmínek

Aktuální vzdělávací priority/projekty
•
•
•
•
•
•

zvýšení autonomie a profesní odpovědnosti škol a pedagogů
podpora interdisplinárního přístupu
celoživotní učení
rozvoj didaktiky
zvýšení kvality a udržení poznání
vytvoření povzbudivého prostředí pro učení s cílem dosáhnout standardů stanovených v
EU strategii Vzdělávání a školení 2010

Aktuální organizační priority
•
•
•

vytvoření organizační struktury zvyšující efektivitu
posílení autonomie a odpovědnosti zaměstnaných
posílení horizontální a vertikální týmové spolupráce
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo
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tel.: +386 1 30 05 150
http://www.zrss.si
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e-mail: gregor.mohorcic@zrss.si
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