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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1. Účastníci ZPC:
Titul, meno a priezvisko:   	Ing. Pavol Galáš, Ing. Matej Šiškovič
Pracovisko:                         	Inštitút vzdelávacej politiky, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

2. Zahraničná pracovná cesta:
Štát:                                     	Holandsko
Mesto:                                 	Haag
Vykonaná v dňoch:             	6.-7. 4. 2016
Prijímajúca organizácia:    	Európska komisia
Účel cesty:                   	Účasť na konferencii "Evidence and Data Informed Policy Making for Education: Ways Forward"
Spôsob financovania:         Stravné hradilo MŠVVaŠ SR, náklady na cestovné a náklady na ubytovanie hradila Európska komisia. 
3.  Rámcový program pobytu:
6.4.2016	cesta tam, účasť na prvom dni konferencie
7.4.2016	  účasť na druhom dni konferencie, cesta späť
4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
Účelom zahraničnej pracovnej cesty bola účasť na konferencii usporiadanej Európskou komisiou v spolupráci s holandským predsedníctvom EÚ "Evidence and Data Informed Policy Making for Education: Ways Forward". Hlavným cieľom konferencie bolo oboznámiť prítomných o najlepších príkladoch využívania dát pri tvorbe politík v oblasti školstva spomedzi členských krajín EÚ. 
Program oboch dní konferencie bol rozdelený do spoločných zasadnutí, kde boli prezentované základné prístupy k „evidence-based policies“, ich dôležitosť a prínosy, a súbežných interaktívnych workshopov, kde boli prezentovaných 8 prípadových štúdií z jednotlivých krajín (napr. Nemecko, Poľsko, VB, Taliansko a pod.). Súčasťou jedného z workshopov bola tiež prezentácia organizácie OECD, ktorá sa týkala možností sekundárnej analýzy medzinárodných komparatívnych štúdii ako PISA, alebo TIMSS.
5.  Odporúčané závery:
Použitie nadobudnutých poznatkov pri tvorbe odporúčaní a politík MŠVVaŠ SR.
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Všetky materiály sú k dispozícii na Inštitúte vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR.
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Účasťou na konferencii som mal možnosť oboznámiť sa s rôznymi prístupmi a konkrétnymi príkladmi využívania dát v tvorbe (vzdelávacích) politík. Nakoľko ide o mimoriadne aktuálnu tému, ktorá je tiež súčasťou v nového vládneho programu, práve tieto medzinárodné  skúsenosti a nadobudnuté kontakty môžu pomôcť pri jej implementácii v rámci pracovných a iných výstupov IVP MŠVVaŠ a v končenom dôsledku k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu prístupu k tvorbe vzdelávacích politík. 

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Web ministerstva.
Súhlasím so zverejnením správy na internete

Správu vypracoval: Pavol Galáš
Dátum: 15.4.2015
Správu schválil: Matej Šiškovič, riaditeľ IVP MŠVVaŠ SR
 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do desiatich dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

