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Position Paper
Projekt "TraWi" (přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích
programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech) sleduje cíl zaměřený na
zintenzivnění spolupráce mezi vzdělavateli působícími v odborném vzdělávání a přípravě a
podniky v chemickém sektoru v Polsku a České republice. Zkušenosti, které jsou základem
projektu, mají svůj původ ve strukturách duálního systému odborného vzdělávání
a přípravy v Německu.
Charakteristické rysy odborného vzdělávání v České republice
Počáteční odborné vzdělávání a příprava (IVET) je realizováno ve školách. Nedílnou
součástí osnov je praktická výuka a praxe.
Všeobecné předměty jsou silnou součástí vzdělání ve všech typech oborů odborného
vzdělávání a přípravy. Podíl všeobecně vzdělávacích předmětů se liší v závislosti na úrovni
vzdělání a tvoří obvykle 30% výuky u tříletých oborů s výučním listem a 45% u čtyřletých
oborů s maturitní zkouškou
Praktické příprava žáků v oborech s výučním listem představuje až 50%, u oborů s výučním
listem, ale nižšími nároky na přípravu pak až 65%. U oborů s maturitní zkouškou pak činí až
38%.
Odborné a technické programy středoškolského vzdělávání jsou poskytovány školami, které
nabízejí tříleté nebo čtyřleté obory.
tříleté učební obory (ISCED 353/EQF 3 ukončené závěrečnou zkouškou s výučním
listem) umožňují absolventům přímý vstup na trh práce a vykonávat podobná
povolání (jako např. zedník, kadeřník). Tyto obory obvykle poskytují SOU (střední
odborná učiliště). Absolventi tříletého oboru mohou pokračovat ve dvouletém
navazujícím studiu (ISCED 354/EQF 4) a složit maturitní zkoušku, která jim otvírá
cestu k terciárnímu vzdělávání. SOU mohou také nabízet malý počet čtyřletých oborů
s odborným výcvikem,ukončených maturitní zkouškou (ISCED354/EQF 4);
- čtyřleté technické obory (ukončené maturitní zkouškou, ISCED 354/EQF4) jsou
obvykle poskytovány středními odbornými školami (SOŠ) a opravňují jejich absolventy
pokračovat ve vyšším terciárním vzdělávání nebo vykonávat práce na střední
technické, obchodní úrovni nebo jiná podobná povolání (jako např. stavební technik,
IT správce systému). 1
Charakteristické rysy odborného vzdělávání a přípravy v Polsku
Na vyšší středoškolské úrovni mohou studenti získat profesní kvalifikace ve tříletých
základních učňovských školách (ZSZ) nebo čtyřletých středních odborných školách
(technikum). Studenti mají možnost pokračovat ve vzdělávání na terciární úrovni.
Polské VET na odborných a vyšších školách je založeno především na vzdělávání ve
školách s podílem 50 % praktické výuky v programech odborného vzdělávání a přípravy,
zatímco v základních odborných školách podíl praxe a teorie činí 60 % a 40 %. 60 %
studentů základních odborných škol má praktickou výuku v malých a středních podnicích. Ta
začíná po dokončení nižšího středního vzdělávání ve věku 16 let. Po absolvování zkoušek
potvrzujících odbornou kvalifikaci získají studenti příslušný certifikát. Každé povolání
zahrnuje jednu až tři kvalifikace.
1

CEDEFOP, Spotlight on VET – Czech Republic, 2012/13.
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Teprve po absolvování zkoušek potvrzujících všechny kvalifikace potřebné pro dané
povolání lze vydat diplom potvrzující odborné kvalifikace. 2
Existuje několik evropských dokumentů navrhujících plán pro zlepšení odborného vzdělávání
a přípravy na evropské úrovni. Deklarace přijatá Radou Evropské unie dne 15. října 2013
O evropské alianci pro učňovské školství3 je obzvláště významná pro toto partnerství.
Podle prohlášení Rady by přitažlivost a účinnost systémů odborného vzdělávání měla být
podpořena dodržováním několika společných zásad, jako například:
- Posílení vysoce kvalitního vzdělávání a přípravy zaměřeného na praxi jako na
významnou složku, která by měla rozšířit získávání určitých dovedností na pracovišti
o širší, průřezové a přenositelné dovednosti a zajistit, aby studenti po absolvování
své učňovské přípravy byli schopni se přizpůsobit změnám.
- Dostatečné zapojení zaměstnavatelů a orgánů veřejné správy do financování
odborného vzdělávání, a rovněž zajištění přiměřeného odměňování stážistů a
zajištění jejich sociální ochrany, poskytnutí vhodných pobídek pro účast všech
aktérů, zejména malých a středních podniků a
zajištění dostatečné nabídky volných učňovských míst.
- Podpora systémů učňovského vzdělávání prostřednictvím informačních kampaní
zaměřených na mladé lidi, jejich rodiče, poskytovatele vzdělávání a praxe,
zaměstnavatele a veřejné zaměstnavatelské služby a zdůrazňujících skutečnost, že
učňovská praktická výuka je cestou k vysoké profesionální úrovni, která vede
k bohatším vzdělávacím a profesním příležitostem.
Projekt "TraWi" rovněž sdílí cíle strategie EU "Evropa 2020" "proměnit EU v moderní
a udržitelnou ekonomiku vedoucí k vyšší zaměstnanosti, produktivitě a sociální soudržnosti"4.
Podle této strategie chce "TraWi" přispět ke zlepšení kvality odborného vzdělávání s cílem
podpořit zaměstnatelnost všech občanů.
To vyžaduje zlepšit spolupráci mezi poskytovateli odborného vzdělávání a trhem práce
(zejména se to týká školních systémů). Obory odborného vzdělávání a přípravy musí
přispívat k poskytování znalostí, dovedností a kompetencí, které odpovídají profesním
profilům požadovaným světem práce.
Stanovisko partnerství
Jaké by VET mělo být

1
-

Zaměřené na praktickou výuku a požadavky trhu práce
V úzké spolupráci s podniky by školy měly sledovat požadavky trhu práce a
přizpůsobovat vzdělávání těmto potřebám. Zejména u oborů s výučním listem
vzdělávání (EQF 3) by hlavní důraz měl být kladen na praktickou výuku v podnicích,
aby byli absolventi dobře připraveni na práci v reálných pracovních podmínkách.

2

CEDEFOP, Spotlight on VET – Poland, 2012/13.
Council Declaration on the European Alliance for Apprenticeships (14986/13).
4
Communication from the Commission „Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“
3
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-

Stáže v podnicích
V některých případech je pro školy obtížné najít vhodné podniky ochotné investovat
své zdroje do poskytování pracovišť pro stáže. Záleží to zejména na počtu studentů a
na regionální pozici školy (blízkost chemického průmyslu). Tento nedostatek lze
částečně řešit účastní na mobilitních projektech EU, které umožňují studentům
vykonávat praktickou výuku v zahraničních firmách.

-

Minimalizovat praktickou výuku ve školách a zaměřit se na praktickou výuku
v podnicích
Pro obory s výučním listem (EQF 3) by měl být praktický výcvik ve školních
laboratořích minimalizován a měl by být prováděn během prvního roku studia. Měl by
být zaměřen na základní praktické dovednosti a základní analytické/technologické
metody potřebné pro další praxi v podnikových laboratořích. V dalších ročnících by
měla být praktická výuka prováděna přímo ve firmách.

-

Pracovní úkoly pro práci ve školních laboratořích formulovat ve spolupráci s podniky
Studenti by měli být vice seznamováni s příklady konkrétních prací, které se provádějí
v podnicích (technologické procesy, analýzy atd.). Skutečné problémy, které se
běžně v podnicích řeší, by měly být integrovány do formulace pracovního úkolu. Tak
budou studenti lépe připraveni pro práce v reálném pracovním prostředí.

-

Více finančně podporováno
Školy obecně, a odborné školy obzvlášť, jsou permanentně podfinancovány.
V současnosti by řešením mohlo být zavést větší podporu od podniků, aby mohly
školy zajistit praktickou výuku v souladu se současnými trendy a potřebami. Jakákoli
pomoc (finanční, materiálová) je nezbytná a velmi důležitá. Prací v dobře vybavených
školních laboratořích budou studenti lépe seznámeni s běžně používanými přístroji a
budou lépe připraveni pro práci s nimi. Dobré vybavení ve školách může také
částečně nahradit práci v podnicích.
Co je potřeba zlepšit

2
-

Definovat pracovní profily pro laboratoře ve spolupráci s podniky
Při formulaci pracovních profilů pro laboratoře školy vycházet nejen z didaktických
postupů daných vzdělávacími programy, ale využívat postupy, která se používají
v podnicích. V rámci možností dané vybavením laboratoře přístrojovou technikou
používat i upravené postupy, které poskytne odborná laboratoř podniku.

-

Zlepšit konzistenci mezi studijními programy a potřebami trhu práce
Tento požadavek lze splnit pouze těsnou spoluprací s podniky. Školy by měly mít víc
partnerů, zejména ze svého regionu, aby měly přístup k více informacím pro
evaluaci. Školy by měly být rovněž flexibilní v přizpůsobení svých studijních programů
požadavkům trhu práce a na tyto potřeby reagovat rychle.

-

Posílit mezipředmětové vztahy
V rámci ústního i písemného ověřování znalostí žáků v jednotlivých předmětech
zadávat otázky a úlohy zahrnující souvislosti z jiných předmětů. Při teoretické výuce
v jednom předmětu se odkazovat na poznatky z jiných předmětů
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-

Posílit výuku chemického inženýrství
Studenti by měli mít více znalostí o zařízeních, jejich konstrukci a funkci a také
o základních výrobních operacích. Rovněž by měli být více zapojeni do práce ve
výrobních odděleních, aby se lépe seznámili s technologickými úkoly a problémy a
kde by mohli využít své teoretické znalosti v praxi.

-

Omezit “laboratorní” chemii
Laboratorní práce by měly být uváděny v širším kontextu – proč se taková práce
provádí, jakými postupy, jaké výsledky lze předpokládat. Je také velmi důležité klást
důraz na správnou a přesnou interpretaci získaných výsledků.

-

Začlenit požadavky zaměstnavatelů do studijních programů
Studijní programy modifikovat podle požadavků zaměstnavatelů rozšířením obsahové
náplně stávajících programů a zaváděním programů nových podle možností
vybavenosti školy.

Co pro to můžeme udělat

3
-

Spolupráce učitelů s odborníky z průmyslu
Spolupráci učitelů s odborníky z průmyslu realizovat formou konzultací, přednášek,
aktualizací učiva na základě odborných materiálů doporučených pracovníky podniku
a účastí na odborných seminářích. Získané poznatky pak využívat při aktualizaci
studijních programů. Podílet se spolu s odborníky z průmyslu na řešení úkolů a
problémů v podnicích nebo ve veřejné správě.

-

Stáže učitelů a studentů v zahraničních podnicích
Školy mohou uzavřít se zahraničními podniky nebo s podniky se zahraniční účastí
dohody o umožnění stáže učitelů a studentů na příslušných odborných pracovištích.
Obě cílové skupiny získají informace o jiných přístupech k práci a k řešení problémů,
posílí svou sebedůvěru a samostatnost, jazykové dovednosti a odborné kompetence.

-

Posílit spolupráci s podniky (projekty podporované Evropskou komisí, ESF)
Velmi kvalitní VET vyžaduje úzkou spolupráci se zaměstnavateli jak při teoretické, tak
při praktické výuce. V současné době se nabízí možnost pracovat v zahraničí, což
vyžaduje být na to připraven. Pro tento účel jsou velmi vhodné mezinárodní projekty
zaměřené na mobility studentů a učitelů a kvalitní školy by měly mít tým pro
zahraniční spolupráci.

-

Důraz na funkci zařízení v chemických podnicích
Verbální výklad funkce zařízení v chemickém průmyslu doplňovat základními
schématy reálného strojně-technologického zařízení a využívat při prezentaci
animace procesu.

-

Důraz na samostatnou práci studentů
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Pro posílení samostatnosti studentské práce mohou školy připravit pro studenty
případové úlohy s alternativními možnostmi řešení a požadovat zdůvodnění
studentem navrhovaného řešení. Nechat studenty pracovat podle pracovních
instrukcí s minimální pomocí učitelů nebo mentorů.
-

Posílit praktickou výuku
Rozšířit počty hodin praktické výuky a využít možnosti realizace výuky na vybavených
pracovištích v podnicích.

-

Začlenit nové způsoby výuky (kooperativní učení ...)
Pro výuku, zejména pak praktickou, lze využívat nové metody, jako např. kooperativní
učení, flipped classroom, heuristickou a výzkumnou metodu. Tyto metody umožní
studentům porozumět lépe a více předmětu studia.

-

Využívat odborníky z průmyslu jako lektory ve školách (v teorii i praktickém
vyučování) Ve spolupráci s odborníky z průmyslu připravit a realizovat odborné
přednášky na doplnění a rozšíření učiva, prezentovat nové poznatky z oboru,
demonstrovat nové laboratorní postupy a problémy s tím spojené.

-

Vybírat vysoce kvalitní pracoviště s kvalitním mentorem a monitorováním
V regionu školy upřednostňovat spolupráci s podniky, které jsou v oboru uznávány
odbornou veřejností, jejich výrobky jsou prémiovými značkami a mají vlastní vývojová
pracoviště s personálem ochotným ke spolupráci.

-

Vyžadovat zpětnou vazbu z pracoviště
Pro získávání zpětné vazby z pracoviště používat metody diskuse u kulatého stolu,
hodnocení studentů na pracovišti nebo dotazníkové metody.

-

Učit studenty dodržovat pracovní postup podle daných instrukcí
V rámci praktické výuky připravit pro studenty pracovní instrukce, seznámit je s nimi
a vysvětlit důsledky při jejich nedodržování. V průběhu prováděných prací sledovat
dodržování pracovních instrukcí a upozorňovat na nedostatky.

-

Problémové vyučování
Připravit pro studenty definovaný problém a pomocí jejich znalostí, dovedností
a kompetencí dospět k jeho řešení. Nástroje a metody řešení vybrat podle charakteru
problému.

-

Podporovat samostatnou práci studentů
Na podporu samostatné práce studentů využívat přednostně výzkumnou metodu
učení. Lze realizovat např. při zadání rešerší databází, samostatných studií, zpráv
apod.

-

Vyučovat měkké dovednosti
V rámci praktické výuky, prezentací řešení problémů a ověřování teoretických
znalostí sledovat u studenta využívání měkkých dovedností (přesnost, týmová práce,
řešení problémů, komunikace, schopnost učit se…) a na nedostatky upozorňovat.
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