
EDUvolúcia 

„Aby deti tvorili lepší svet!” Anton Adamčík a Miroslav Sopko, Bratislava 2021 

  

EDUvolúcia je nový vzdelávací systém. Vytvára optimálne podmienky pre plnohodnotnú 

existenciu širokého spektra alternatívnych foriem vzdelávania. Nereformuje súčasný školský 

systém, ale vytvára k nemu súbežný systém, ktorý prinesie skutočne pozitívne zmeny. 

Súčasný školský systém, ktorý jestvuje všade vo svete, bol vybudovaný na uspokojovanie 

potrieb masovej priemyselnej výroby a pripravuje žiakov a študentov pre život riadený 

autoritami. Dnes už nedokáže pružne reagovať na výzvy rýchlo sa meniaceho sveta, na 

požiadavky regiónov, pracovného trhu, a taktiež neumožňuje komplexne uspokojovať 

individuálne vzdelávacie potreby detí a naplno rozvíjať jedinečný potenciál každého z nich. 

EDUvolúcia ako nový vzdelávací systém prebieha v plne decentralizovanom prostredí: všetci 

jeho účastníci sa priamo alebo sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní, organizácii a 

riadení. Účastníkmi sú rodičia, deti, študenti, pedagógovia, lokálna komunita podnikateľov, 

zástupcovia malých aj veľkých organizácií, štátna správa a samospráva. 

Systém je navrhnutý tak, aby deti, študenti, rodičia, učitelia, podnikatelia mali také možnosti, 

ktoré súčasný školský systém nedokáže poskytnúť. Napríklad slobodná voľba vlastnej 

vzdelávacej cesty, maximálny rozvoj jedinečného potenciálu jednotlivca, mať priamy vplyv na 

riadenie vzdelávacej komunity, voľný výber rozmanitých foriem vzdelávania pedagógom 

podľa vlastného uváženia, a ďalšie.  

EDUvolúcia vytvára vzdelávacie prostredia, ktoré nazývame EDUtéky, a rozlišuje ich sedem 

základných typov. Každý typ má špecifické hodnoty a pedagogický prístup. Uvedieme tri z 

nich: tradičné, nezávislé a celostné. 

Tradičné prostredie je podobný model ako súčasná škola: ročníky, predmety, spôsob 

vyučovania. Rozdiel je v tom, že o všetkých aspektoch vzdelávania vrátane kurikula 

a hodnotenia žiakov rozhoduje vlastná samospráva.  

Nezávislé vzdelávacie prostredie je podobné modelu individuálneho doučovania, aké 

poznáme aj dnes. Žiak si určuje, v čom sa chce vzdelávať (kurikulum), preberá zodpovednosť 

za výber konkrétneho vzdelávacieho programu a hodnotí výsledok. 

Celostné vzdelávacie prostredie zahŕňa všetkých sedem základných prístupov vzdelávania 

formou vekovo zmiešanej komunity detí, kde si proces vzdelávania riadia samé. V takomto 

prostredí sa deti prirodzene učia od seba navzájom. Hodnotenie je plne v rukách každého 

dieťaťa. EDUvolúcia tým vytvára podmienky pre uplatnenie všetkých foriem vzdelávania, 

vrátane súčasných alternatívnych. 

Ciele EDUvolúcie sú v súlade s cieľmi dlhodobej štátnej vzdelávacej politiky, aktuálneho 

Programového vyhlásenia Vlády SR a odporúčaniami EÚ. Zásadný rozdiel je v tom, že 

súbežný vzdelávací systém si zvolil iné cesty k rovnakým cieľom.  

EDUvolúcia je reálnou cestou k lepšej budúcnosti Slovenska! 

 


