3. Expert group meeting
Miesto:
Montanuniversitaet Leoben

Termín:
18. November 2014

Účastníci:
Podľa prezenčnej listiny

Rokovanie Expert Group otvoril Tobias Struklec z
Prosím berte na vedomie, že partnerská organizácia hradí svojim účastníkom
Montanuniversität Leoben. Prezentoval systém učňovského vzdelávania
cestovné náklady a nákady na ubytovanie z ich projektového rozpočtu.
(Apprentice Training) v Rakúsku. Prezentáciu podporil videom, na ktorom
Účasť projektových manažérov na stretní je nutná.
je vysvetlený tento systém vzdelávania a mladí ľudia sú ním motivovaní pre
návštevu týchto škôl. Môžu tu získať výučný list, dorobiť si ďalší stupeň –
Prosím uchovajte si všetky cestovné lístky a potrvdenia o platbe.
majstrovskú skúšku, podobne ako je naša maturita, s ktorou potom môžu
ísť študovať aj na vysokú školu či univerzitu. Dôležité je však, že ich to
oprávňuje aj na samostatné podnikanie. Majú rôzne formy, ako je pomer
praktického výcviku a teoretického vzdelávania 50:50, ale aj 80:20, kde sa
jeden deň učeň vzdeláva na nejakej škole, inak je na praktickom vyučovaní.
V systéme učňovského školstva sa zdôrazňujú štandardy
kvalifikácie a kontrolu kvality, na čo je viazaná aj povesť školy.
V Rakúsku len 2 univerzity majú odbory v oblasti spracovania
platov (Plastics Moulding – Plastics Technologies – Polymer Ingenieur.
U nich na univerzite je možné dosiahnuť bakalárske, magisterské aj
doktorandské vzdelanie.
V Rakúsku je potrebné dosiahnuť kvalifikáciu na prvé pracovné
miesto, inak popis pracovnej pozície nepotrebujú. Ak vo firme nie je takáto
špecializácia, posunie sa učeň inej firme a zdieľajú tohto učňa spoločne.
Firmy dostávajú daňové úľavy a iné benefity, aby si vychovávali učňov.
Tobias Struklec tiež predstavil legislatívu viažucu sa k učňovskému
vzdelávaniu, máme ju k dispozícii v nemeckom jazyku.
U nich je tréner spravidla zamestnaný v organizácii a učňov
supervízoruje. Apprenticeship Office (Učňovský úrad) má zodpovednosť za
hodnotenie kvality, že supervízor má dostatočné pedagogické vzdelanie.
Toto vzdelanie sa dá v Rakúsku získať aj pri majstrovskej skúške
(Mastercraft exam). Tento tréner dostáva finančnú kompenzáciu za svoju
aj úväzok.
neformálne... Napokon sme sa dohodli, že
prácu, vzdelávanie,
nie je tak akoformálne
UK na plný
mu pošleme názvy pracovných pozícií, o ktorých sme sa dohodli, že budú

Na záver diskusie o obsahu Guide Tobias Struklec navrhol, že by možno na
začiatku bolo vhodné vybrať zo 2 pozície, ktorým by sa priradilo vzdelávanie,
formálne aj neformálne...
Záver 1: Poslať Tobiasovi názvy pracovných pozícií, o ktorých sme sa dohodli
počas rokovania, že budú v Guide, on pohľadá, čo by sa ku vzdelávaniu na
tieto pracovné pozície našlo v Rakúskom systéme vzdelávania, aj v rámci
celoživotného vzdelávania.
Záver 2: Poslať preklad výberu z Prieskumu u zamestnávateľov v oblasti
spracovania plastov, keďže ho neobdržal v sľúbenom termíne (pred 3.
Rokovaním Expert Group).

Zapísala: PhDr. Mária Chaloupková
A-OMEGA, s.r.o.

