
SLOVAK VENTURES  Newsletter január 2013       

www.venturesbooks.sk       www.bookmall.sk        

SLOVAK VENTURES 
Sledujte novinky, ktoré pre Vás 

pripravujeme: 
nové učebnice, materiály k 

stiahnutiu, konferencie a semináre, 
metodická podpora, súťaže a 

ďalšie. 
           www.venturesbooks.sk 
 

Aktuálne informácie taktiež na 
Facebooku: 

https://www.facebook.com/Slovak
Ventures 

SEMINÁRE A WEBINÁRE 
Vyžiadajte si seminár 

k Vami vybranému titulu PEARSON 
Na Vašej škole – zdarma. 

 
Informujte sa telefonicky 

alebo e-mailom na 
info@venturesbooks.com 

 
Minimálny počet je 5 účastníkov 

Pokiaľ neviete zabezpečiť 
počet 5 účastníkov, pozveme 

učiteľov zo škôl vo Vašom okolí. 

ČLÁNKY A NOVINKY 
Spoločnosť PEARSON, ktorú  

zastupujeme, realizovala výzkum 
vzdelávania The Learning Curve. 

Prečítajte si tlačovú správu 
z výzkumu, ktorú nájdete nižšie. 

„JANUÁR S UČEBNICOU LIFESTYLE“ 
English for work, socializing &travel 
Objavte komunikačný kurz angličtiny pre prácu, zábavu a cestovanie.  
  
Čím je učebnica Lifestyle jedinečná a ako naplno využiť potenciál, ktorý 
ponúka? Pripravili sme pre Vás „Január s učebnicou Lifestyle“, v priebehu 
ktorého Vás na našich stránkach čakajú extra materiály – sample pages, 
videá, ankety, súťaže, rozhovor s autorkou učebnice Vicki Hollett a 
ďalšie.  
Viac na http://www.venturesbooks.sk/sk/kniha-mesiaca/lifestyle-akce 

Súťaž na Facebooku 
Podeľte sa na našej Facebookovej stránke o svoje skúsenosti s prácou s učebnicou                                       
Lifestyle, inšpirujme sa navzájom dobrými nápadmi z praxe. Najzaujímavejšie   
príspevky oceníme metodickým bestsellerom Essential  Teacher’s knowledge   

                                                              Jeremyho Harmera.  
                                                              https://www.facebook.com/SlovakVentures  

MyGrammarLab 
Nový rad gramatík, ktorá kombinuje 

učebnicu + on-line komponent + 
mobilnú aplikáciu, za akčné ceny. 
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Choices 
 M.Harris, A. Sikorzynska 

Autentické videá z BBC, intenzívna 
maturitná príprava. MyEnglishLab. 
V Januári 2013 vychádza úroveň 

elementary. 
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Špeciálny objednávkový 
servis 

Využite možnosti individuálneho 
dovozu! 

Čokoľvek, odkiaľkoľvek, nielen 
v angličtine, platba v Eurách, 

jednoducho  a rýchlo... 
 
 
 
 

 
sv@venturesbooks.com 

Viac  o tejto službe nájdete na  
http://www.venturesbooks.sk/sk/specia

lny-objednavkovy-servis 
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Learning Curve – Kľúčové odporúčania pre reformu vzdelávacích systémov 

 

Čo spája dve spoločnosti z tak odlišných kultúr, ako je juhokórejská a fínska? Obe tieto krajiny sú 

veľmocami v oblasti školstva a umiestnili sa na najvyššom mieste v rebríčku úspešnosti 

vzdelávacích systémov. Je dosť zložité predstaviť si dva spôsoby vzdelávania , ktoré sú tak odlišné 

ako je to v prípade týchto dvoch krajín. 

Južná Kórea má rigidné osnovy a vzdelávanie zamerané na  testovanie. Špecifikom kórejských 

študentov je neuveriteľné množstvo času, ktorý škole venujú. Po bežnom vyučovaní dochádzajú do 

súkromných doučovacích škôl. Kórejská vláda dokonca musela uzákoniť, že tieto súkromné školy 

nesmú prevádzkovať  svoju činnosť po desiatej hodine večer. Fínsky systém je naopak veľmi flexibilný 

a voľný. Deti začínajú so školou neskôr ako v iných krajinách a trávia v nej denne menej času.  

Pri bližšom pohľade  je však možné nájsť spoločné znaky: obe krajiny majú veľmi kvalitných učiteľov, 

zodpovednosť za študijné výsledky žiakov leží na školách a v ich vzdelávacom systéme je prítomné 

silné morálne posolstvo. V oboch spoločnostiach je vzdelanie vysoko cenené a učiteľská profesia patrí 

k najprestížnejším povolaniam. 

Peniaze sú dôležité, dôležitejšie je však kultúrne vnímanie vzdelania 

Analýza prichádza s prekvapujúcim faktom, že dôležitejšie ako peniaze je miera prestíže vzdelávania 

v danej kultúre. Aj napriek tomu, že peniaze investované do vzdelávania vždy prinášajú pozitívne 

výsledky, s vyššími čiastkami ich efektivita klesá a dôležitejším sa stáva, ako sú tieto  prostriedky 

investované.  

Dobrí učitelia sú nevyhnutní  a potrebujú rešpekt 

Za dobrých učiteľov neexistuje náhrada. Vplyv dobrých učiteľov presahuje oblasť vzdelávania a tiež 

má dopad na ďalšie pozitívne spoločenské faktory, ako je napr. väčšia tendencia k finančnej 

zodpovednosti. Dobrých učiteľov nerobí len ich dobré finančné ohodnotenie.  Ide o získavanie tých 

najlepších talentov, kvalitným pedagogickým vzdelávaním (vrátane celoživotného) a tiež o dôveru 

v ich schopnosti – čiže garantovanie učiteľom dostatočnú mieru slobody v rozhodovaní.  

The Learning Curve má za úlohu pomôcť tvorcom vzdelávacej politiky, riaditeľom škôl a ostatným 

odborníkom v oblasti vzdelávania identifikovať kľúčové faktory, ktoré priamo vedú k zlepšovaniu 

vzdelávacích výstupov. Táto celosvetová štúdia bola vypracovaná nezávislou agentúrou Economist 

Intelligence Unit. Pracuje s dátami získanými napr. z OECD – PISA, TIMMS a PIRLS testami a dátami 

poskytnutými od jednotlivých krajín. Zozbierané dáta boli roztriedené do tzv. Learning Curve 

databanky, ktorá je prístupná on-line na http://thelearningcurve.pearson.com. Databanka umožní 

odborníkom  využívať medzinárodne porovnateľné dáta z 50 krajín (vrátane Slovenskej republiky). 

Databanka obsahuje:  

• Vstupy do vzdelávania (napr. výdaje na vzdelávanie, vek zahájenia povinnej školskej 

dochádzky, platy učiteľov, miera slobody pri voľbe školy) 

• Výstupy zo vzdelania (napr. miera gramotnosti, miera dokončenia vzdelávania)Ekonomické a 

sociálne výstupy (napr. nezamestnanosť, HDP, očakávaná dĺžka života, kriminality. 
 Kompletné výsledky výskumu nájdete na http://thelearningcurve.pearson.com/.  


