Evaluation of Guide of work positions, qualifications
and educational standards in the plastics industry
Evaluácia Príručky zamestnaní, kvalifikácií
a vzdelávacích štandardov plastikárskeho
priemyslu

ZADANIE
Štátny inštitút odborného vzdelávania si listom zo 17. 04. 2015 objednal evaluáciu produktu projektu
Standplast „Príručka zamestnaní, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov plastikárskeho priemyslu“.

A. Špecifikácia zadania vo vzťahu k príručke
-

porovnanie cieľov projektu a účelu, pre ktorý bola príručka pripravovaná,

-

posúdenie funkčnosti/overenie metodológie tvorby príručky,

-

prínos príručky pre proces tvorby NSK a NSP,

-

prínos k EKR a NKR.

B. Špecifikácia zadania vo vzťahu k procesu riešenia projektu a k hlavnému výstupu „príručke“
-

naplnenie cieľov projektu,

-

manažment projektu („workgroupy“ a „workshopy“).

ZÁMER, CIELE, CIEĽOVÉ SKUPINY A PLÁNOVANÝ DOPAD PROJEKTU VO VZŤAHU
K EVALVOVANÝM ČASTIAM PROJEKTU
Zámer, ciele, cieľové skupiny a plánovaný dopad projektu vo vzťahu k hodnoteným častiam projektu sú
v žiadosti o grant formulované nasledovne1:

ZÁMER
Zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania, odbornej prípravy/tréningov a mobility v plastikárskom
priemysle pre zamestnávateľov, vzdelávaných/trénovaných a jednotlivcov.

CIEĽ
Zlepšiť transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a kompetencií, vrátane získaných prostredníctvom vytvorenia
spoločného rámca odbornej prípravy a kvalifikácie v plastikárskom sektore.

VÝSLEDKY
-

Najdôležitejším nehmotným výsledkom projektu je metodika vytvorenia „Príručky pre odborné
vzdelávanie v plastikárskom priemysle“, čím sa môžu položiť základy na prípravu národného
kvalifikačného rámca v SR

-

Príručka pre odborné vzdelávanie v plastikárskom priemysle

1

Preklad autora posudku z anglického originálu.
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CIEĽOVÉ SKUPINY
-

13 odborníkov z troch krajín sa bude podieľať na príprave výsledkov vyplývajúcich z pracovnej skupiny

-

Najmenej 30 účastníkov – stakeholderov sa bude podieľať na priebehu každého workshopu

DOPAD na:
-

Systém prípravy na povolanie v odvetví spracovania plastov v SK (formálne, neformálne a informálne
vzdelávanie)

-

Zamestnávatelia a zamestnanci vo SK, ale aj v rámci EÚ, zaoberajúci sa spracovaním plastov

A. Evaluácia príručky
Porovnanie cieľov projektu a účelu, pre ktorý bola príručka pripravovaná
Účelom príručky (str. 6) je „informovať zamestnávateľov v oblasti priemyslu spracovania plastov a gumy:
-

o základných pojmoch, s ktorými sa stretnú v spolupráci so školami vo formálnom systéme vzdelávania
(ktoré by mali rešpektovať v rámci duálneho systému vzdelávania, a tiež by ich mali využívať
v podnikovom – neformálnom vzdelávaní ľudských zdrojov),

-

o klasifikácii zamestnaní SK ISCO –08 v rámci sekcie spracovania plastov (gumy)

-

o názvosloví pracovných pozícií, ako aj o ich obsahu, a kompetenciách potrebných na ich kvalitné
zabezpečovanie (porovnateľný s krajinami v EU)

-

o spoločných rámcoch a zadefinovaných štandardoch, ktoré pomôžu rozvoju ľudských zdrojov vo firmách
a pomôžu firmám riešiť niektoré kľúčové problémy s kvalitou, ale zároveň ich posunú do inej dimenzie.
Od výrobcov jednoduchých výrobkov z plastov a gumy k výrobcov zložitých výrobkov, na ktoré je
potrebné využiť zložitejšie technológie, až po výrobky, kde je možné aplikovať a overiť niektoré výstupy
základného výskumu.“

Druhá a tretia zarážka a prvá veta štvrtej zarážky sú v súlade s cieľom projektu „zlepšiť transparentnosť
a uznávanie kvalifikácií a kompetencií“ a „vymedzenie pojmov“ v prvej zarážke je v zásade možné pokladať
za vstup k téme, tak ako je často zaužívané v akejkoľvek problematike. Z čisto formálneho hľadiska teda
možno konštatovať súlad cieľa projektu a účelu príručky. Zároveň je však potrebné zaznamenať nízku
štylistickú úroveň vyjadrenia účelu príručky.
V prvej položke je problémom narábanie s termínmi „formálny“ a „neformálny“ a najmä je problematické
stotožňovať podnikové vzdelávanie s neformálnym. Na Slovensku sa s týmito pojmami pracuje inak ako
v medzinárodnom diskurze. Pri medzinárodných projektoch však buď treba upozorniť na odlišnosti v chápaní
pojmov na Slovensku, alebo sa prispôsobiť pojmom - tak ako je nastavené medzinárodnými definíciami.

Hlavným problémom je však samotné koncipovanie kapitoly a „vymedzenie základných pojmov“. Nie je
vôbec jasné, o aké základné pojmy by sa pri „stretnutí v spolupráci“ alebo pri „využívaní v podnikovom
vzdelávaní“ malo jednať. Formulácia tejto položky sa tak javí byť ako klišé, ktoré nezakladá jasnú náplň
zodpovedajúcej časti príručky. Žiaľ, potvrdzuje to aj obsah príslušnej časti príručky – kapitola 1.3, ktorá je
prevzatá z inej publikácie. V mnohom sa táto časť zaoberá pojmami definovanými v dokumente
ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného
rámca pre celoživotné vzdelávanie (2008/C 111/01), avšak definície nie sú prevzaté korektne. Napríklad
definície kľúčového termínu „kvalifikácia“ sa zásadne líšia v oficiálnom znení európskeho dokumentu
a v citácii podľa príručky.
Definícia uvedená v príručke znie takto:
„Kvalifikácia - je formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ktorý sa získa, keď príslušný orgán určí,
že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným štandardom (výkonový – kvalifikačný
štandard, obsahový štandard, hodnotiaci štandard);
(Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné
vzdelávanie. 2008/C 111/01)“
Definícia presne podľa Prílohy 1 „Odporúčania“ znie takto:
„Na účely tohto odporúčania sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „kvalifikácia“ je formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ktorý sa získa, keď príslušný orgán určí,
že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným štandardom;“
Definícia uvedená v príručke vyvoláva nekorektne pridaným textom v zátvorke dojem, že „európska
definícia“ chápe pojem „kvalifikácie“ rovnako ako Slovensko. To však nie je pravda. „Európska“ definícia
nešpecifikuje „kvalifikačný štandard“, a teda napr. nehovorí o vymedzení obsahového štandardu.
V porovnaní s európskym pohľadom je náš prístup oveľa komplikovanejší, a to nielen v práci so štandardmi.
„Európska“ definícia nezakladá potrebu rozlišovať medzi úplnou a čiastočnou kvalifikáciou, ako je veľmi
nešťastne ustanovené slovenským zákonom o CŽV a napr. pre anglických partnerov projektu muselo byť
takéto rozlišovanie podivné. Je nepochybné, že kapitola 1.3 musí byť zahraničným čitateľom vnímaná
kontroverzne. Dezinterpretuje oficiálny európsky dokument a nerozlišuje v definovaní pojmov medzi
pohľadmi krajín, ktoré sa na projekte zúčastnili. Jednoducho prezentuje len „slovenský“ pohľad. Navyše,
obsah kapitoly 1.3 nemá priamu väzbu na oblasť priemyslu spracovania plastov a gumy, a teda je z pohľadu
čitateľa „plastikára“, zamestnávateľa a zamestnanca odťažitý, a len komplikujúci prístup k podstatným
informáciám v neskorších kapitolách príručky. Bolo by vhodnejšie, keby definície pojmov
-
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boli len prílohou príručky, v ktorej by si čitateľ dohľadal definíciu, ktorú by potreboval,
neobsahovali chybné interpretácie európskych zdrojov,
upozorňovali na alternatívne prístupy zúčastnených krajín; inak je totiž príručka jednoznačne smerovaná
len na využitie na Slovensku.

Posúdenie funkčnosti/overenie metodológie tvorby príručky
Ako najdôležitejší nehnuteľný výstup z projektu bola v žiadosti o grant uvedená „metodológia
tvorby“ príručky, ktorá mala prispieť k príprave Národného kvalifikačného rámca (NKR) na
Slovensku. Táto formulácia je nepochybne dobre mienená, avšak štylisticky neobratná a pre
potreby evaluácie musíme rozlíšiť
-

metodológiu riešenia projektu, a
prístup k spracovaniu príručky.

Metodológiu riešenia projektu možno sledovať prostredníctvom projektovej dokumentácie a jej
ústredný bod je dostatočne podrobne opísaný v kapitole 2.2.1 (str. 19-21) príručky. Rozloženie
práce na projekte na prácu expertných skupín (a ich zasadaní, ktoré sú v príručke označené ako
„workgroup“) a na prácu širších pracovných skupín zapojujúcich stakeholderov (a ich zasadaní,
ktoré sú označené ako „workshop“) na reflektovanie a korigovanie výstupov expertných skupín je
prirodzené a z tohto aspektu je metodológia riešenia projektu zvolená vhodne. Výsledkom zvolenej
metodológie je nespochybniteľné ovplyvnenie kvalifikačného diskurzu v oblasti plastikárskeho
priemyslu v SR podnetmi od zahraničných partnerov a priamy dopad projektu na tvorbu NSK, ako
napr. vyplýva aj z kapitoly „Proces zosúladenia „Príručky“ s procesom prípravy NSK a NSP“ na str. 21
príručky.
Zložitejšia je situácia v prístupe („metodológii“) ku spracovaniu príručky. Označenie príručky je
v opise projektu všeobecné – „Príručka pre odborné vzdelávanie v plastikárskom priemysle“.
Znenie príručky predloženej na evaluovanie je iné. Na rozdiel od všeobecného názvu bol zvolený
konkrétnejší názov „Príručka zamestnaní, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov plastikárskeho
priemyslu“. Pôvodný názov je príliš široký a nový názov nepochybne upresňuje zameranie príručky.
V tomto zmysle je zmena názvu nepochybne pozitívom. Názov však zároveň plne nezodpovedá
obsahu príručky. Značná časť príručky (prvých 20 strán) je pokusom o „odpočet“ projektu
a, úprimne povedané, je pre bežného čitateľa z radov zamestnávateľov alebo záujemcov
o plastikárske vzdelanie nedôležitá, ba až bezcenná. Ak uvážime, že zámerom riešiteľov je
každoročne príručku aktualizovať, natíska sa otázka, či úvodné všeobecne politické a projektovo
špecifické časti nebudú postupom času vnímané stále viac ako zastarané a irelevantné ako celok.2
Prínos príručky pre proces tvorby NSK a NSP
Významným prínosom projektu je opis novo zadefinovanej pracovnej pozície, v príručke na str. 32,
pod názvom „Nastavovač zariadení na spracovanie polymérov“. Do NSK bola následne vplyvom
2

Neskôr sa budeme zaoberať týmto problémom podrobnejšie a navrhneme aj korekcie, ktoré by umožnili priamejšie
oslovenie budúcich čitateľov.

projektu a príručky zaradená karta kvalifikácie „Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov“.
Karta je aktuálne v pripomienkovom konaní. Karta bola vypracovaná aj s podielom práce partnerov
projektu aj zamestnávateľov, ktorí boli prizvaní do externých „workshopov“ projektu na
spracovanie opisu. Keďže sa v súvislosti s tvorbou NSP otvára klasifikácia SK ISCO, bude navrhnutá
na včlenenie do SK ISCO 08 položka „Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov“.
Otvorením klasifikácie SK ISCO sa vytvára predpoklad aj pre revíziu NSP a na citlivejší a presnejší
prístup k tomuto odvetviu ekonomiky.
Prínos k EKR a NKR
Projekt nemohol mať priamy dopad na EKR, avšak tým, že podrobnejšie analyzoval pracovné
pozície, kvalifikácie a vzdelávanie v odvetví spracovania plastov, vytvoril predpoklady pre
obohatenie odborného diskurzu k tvorbe NKR na Slovensku, a tým i k referencovaniu NKR k EKR. Je
samozrejme vecou projektu ESF „Tvorba NSK“, či sa podnety projektu Standplast zužitkujú. Treba
však skonštatovať, že niektoré pôvodné predpoklady realizácie projektu a očakávané dopady
projektu sa ukázali byť nerealistické jednoducho preto, že Slovensko ešte len prechádza ranou fázou
prípravy NKR. Slovensko ešte nemá niektoré koncepčné otázky funkcionality NSK a NKR doriešené.
Prejavilo sa to aj v prevzatom texte kapitoly 1.4, kde sa odzrkadľuje, aké problematické je vnímanie
EKR na Slovensku. Tretí odsek príručky na str. 15
„EKR prepojí národné kvalifikačné systémy a rámce jednotlivých krajín do spoločného európskeho
referenčného systému – jeho ôsmich referenčných úrovní. Tieto úrovne zastrešujú celú škálu kvalifikácií, od
základných (úroveň 1, napr. školské vysvedčenia) až po vyššie úrovne (úroveň 8, napr. doktoráty). Ako
nástroj podpory celoživotného vzdelávania EKR obsahuje všetky úrovne kvalifikácií v rámci všeobecného
vzdelávania, ako aj odborné vzdelávanie, napr. vysokoškolské vzdelávanie a odborná príprava. Okrem toho
sa rámec venuje kvalifikáciám získaným v rámci základného a ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy.“

je síce prevzatý z európskeho dokumentu3, avšak, ako žiaľ často, oficiálny preklad originálneho
dokumentu do slovenčiny je skreslený, ako možno ľahko nahliadnuť, ak si pozrieme originál4.
Navyše, citovaný text príliš zdôrazňuje EKR vo väzbe na vzdelávanie a posilňuje zúžené chápanie
problematiky, tak ako je tomu na Slovensku. Kvalifikačné rámce nemusia a nemali by byť
vzťahované len na vzdelávacie programy práve preto, aby bolo možné uznávať výsledky
neformálneho a informálneho učenia sa, ktoré môže prebiehať mimo vzdelávacích programov. Bolo
by iste vhodnejšie hovoriť o EKR ako o „metarámci, t. j. „rámci rámcov“ a neprezentovať ho ako
„spoločný európsky referenčný systém“, keďže to môže ľahko viesť k nedorozumeniu. Podobne ako
kapitola 1.3, aj táto kapitola je písaná so zameraním na Slovensko a odráža „slovenské“ chápanie
európskych tém a môže spôsobovať ťažkosti zahraničnému čitateľovi a nakoniec i domácemu
3

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_sk.pdf
Pozri https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_en.pdf a pre porovnanie aj český preklad
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_cs.pdf, ktorý hovorí korektne nie o referenčnom systéme, ale
rámci.
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čitateľovi, ktorý sa v týchto subtílnych otázkach neorientuje a nakoniec ani nemusí orientovať. Ak už
sa tento problém otvára, tak ponúknutie alternatívnych pohľadov participujúcich krajín by mohlo
prispieť aj k lepšiemu pochopeniu tejto problematiky slovenskými aktérmi.
Pozitíva a negatíva
Pozitíva projektu sú, z hľadiska vymedzenia tejto evaluácie, predovšetkým v jeho prínose pre lepšie
chápanie vývoja v odvetví spracovania plastov, a teda v kapitolách 2.2 a 3 príručky. Zatiaľ čo
3. kapitola príručky sumarizuje vzdelávacie príležitosti na Slovensku relevantné pre predmetné
odvetvie, a tak prispieva ku komplexnosti informácie pre cieľové skupiny, v tabuľkách kapitoly 2.2
príručky sú zachytené hlavné výsledky projektu. Žiaľ, práve tejto kapitole zjavne nebola venovaná
náležitá pozornosť. Nepríjemnou chybou je absencia vstupu anglického partnera do tabuľky č. 4
(str. 22-25), kde zjavne došlo k zámene anglického vstupu duplicitným rakúskym vstupom. Je
vylúčené, vzhľadom na rozdielnosť rakúskeho a anglického systému, aby boli rakúske a anglické
položky v tejto tabuľke identické. Horšou alternatívou je, že anglický partner nepochopil zadanie, čo
pri voľbe znenia záhlavia tejto tabuľky sa mohlo ľahko stať. Odborný obsah ďalších tabuliek
v kapitole 2.2.2 je čiastočne znehodnocovaný absenciou vhodného sprievodného (vysvetľujúceho)
textu. Chaos je v číslovaní, titulkovaní a samotnom prezentovaní obsahu tabuliek. Najmarkantnejšie
je to vidieť na str. 30-31. Zdá sa priam, že sú tabuľky v tejto kapitole len v rýchlosti nahádzané, bez
premysleného prístupu k ich prezentácii a snahy o uľahčenie porozumenia výkladu čitateľovi.
Nepochybne by logike výkladu kapitoly 2.2.2 prospelo zaradenie tabuľky prezentujúcej existujúce
zamestnania v relevantných triedach zamestnaní SK ISCO 08, v NSP, resp. NSK v konfrontácii
s potrebami odvetvia spracovania plastov; napr. aj vrátane novo navrhovaných zamestnaní/pozícií.
Takáto vstupná informácia by mohla byť ďalej rozpracovaná v intenciách koncepcie kapitoly 2.2.2.
Mohla by byť ďalej prezentovaná opravená tabuľka 4 s doplneným komentárom vysvetľujúcim
rakúsky a anglický kontext a ich podnety pre Slovensko. Podrobnejšie informácie o kvalifikáciách
nadobúdaných v odvetví spracovania plastov v Rakúsku a Anglicku by bolo nepochybne čitateľsky
atraktívne a aj v súlade s určením projektu ako prenosu inovácií.
Následne by bolo vhodné jasne vysvetliť dôvody zaradenia tabuľky (v slovenskej mutácii na str. 30
s číslom 5C, v anglickej na str. 27 s číslom 4C) reflektujúcej NSK. Tabuľka syntetizujúca kvalifikácie
NSK by mala byť uvedená s náležitým uvedením zdroja a komentárom z hľadiska špecialistov
projektu, inak môže byť jej zaradenie mätúce.

Minitabuľku na strane 30 (bez číslovania) by asi bolo vhodnejšie nahradiť zoznamom a vstupným
komentárom uvádzajúcim tabuľky pracovných pozícií (str. 31 a ďalej) a vysvetľujúcim členenie
a radenie nasledujúcich tabuliek.
Spracovanie príručky je zjavne poznačené nedostatkom času. Nepríjemnosťou je množstvo
štylistických nedostatkov a koncepčná neujasnenosť, čo minimalizuje jej prínos pre zahraničného
čitateľa5.
Návrhy na úpravy príručky (a plánované výročné korekcie)
Je veľmi pozitívne, že riešiteľský tím uvažuje o výročných aktualizáciách príručky. Nepochybne dôjde
k úpravám SK ISCO a zmenám indukovaným NSK či NSP. Bolo by však veľmi vhodné využiť túto
príležitosť aj na koncepčnú revíziu príručky. Odporúčame v publikácii oslabiť časti zamerané na
„odpočet projektových aktivít“ a sústrediť sa na informovanie zamestnávateľov a pracovníkov
odvetvia. Navrhujeme upraviť sled kapitol napr. takto
-

-

Preambula, stručne informujúca o tom, že podkladom sú výsledky projektu Standplast
Účel príručky, ktorý zároveň čitateľa zorientuje v tom, čo a kde možno nájsť
Informácia o zamestnaniach/pozíciách a kvalifikáciách zodpovedajúcich upravenej kapitole 2.2.2
Informácia o vzdelávacích možnostiach zodpovedajúca kapitole 36
Prílohy (revidované a prípadne i výrazne skrátené kapitoly 1.1, 1,2 (bez odseku o účele príručky),
1.3, 1.4 a 2.1). V podstate by stačili dve prílohy. Príloha 1 informujúca stručne o riešení projektu
a Príloha 2 obsahujúca definície pojmov.
Prínosom by naopak mohla byť nová príloha komplexnejšie informujúca o odvetví spracovania
plastov v Rakúsku a Anglicku, na ktorú by bolo možné odkazovať vo vlastnom texte príručky,.

B. Hodnotenie procesu riešenia projektu vo vzťahu k hlavnému výstupu
Naplnenie cieľov projektu
Ako sme už uviedli prv, ciele projektu boli naplnené a skúsenosti zo zahraničia i projektom vyvolaný
domáci diskurz špecialistov môže prispieť k zlepšeniu transparentnosti poskytovania kvalifikácií
a uznávania kompetencií v plastikárskom sektore. Projekt prispel k modifikácii výsledkov NSK
v predmetnom sektore a má potenciál podporiť revíziu SK ISCO a NSP. Projekt môže obohatiť
diskusiu k tvorbe NKR v rámci projektu ESF Tvorba NSK.
Funkčnosť manažmentu projektu (workgroupy a workshopy)
5

Spätný preklad zo slovenčiny do angličtiny pôvodne anglických textov a z toho vyplývajúce skreslenia, ako aj
pozabudnuté preklady častí slovenského textu, sú ďalšími príkladmi negatív, ktoré môžu znechutiť čitateľa anglickej
verzie príručky.
6
Časť príručky o „CEPOME“ umiestnená v kapitole 3.3 by mala byť z tejto kapitoly vyňatá a zaradená ako samostatná
kapitola 3.5, ak sa nenájde iné vhodné umiestnenie. Jej súčasné umiestnenie je mätúce.

8

Rozloženie práce na projekte na aktivity interných expertov v tzv. „workgroupoch“ a aktivity za účasti
externých expertov v tzv. „workshopoch“, ako sme konštatovali už prv, sa potvrdili ako funkčné. Slabiny
manažmentu projektu sa, žiaľ, prejavili na nedostatočnom zvládnutí práce na príručke.

Záverečné zhodnotenie
Silným bodom projektu je, z hľadiska stanoveného zamerania evaluácie, predovšetkým vyvolanie diskusie
špecialistov v odvetví spracovania plastov a absorpcia podnetov zo zahraničia, ktoré vedú k inováciám
v poskytovaní vzdelávania a v organizovaní nadobúdania kvalifikácie. Do NSK bola vplyvom projektu
zaradená karta kvalifikácie „Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov“. Slabým bodom projektu je
„Príručka“, ako sme podrobne rozobrali prv. Nedostatok času na jej prípravu, najmä nedbanlivá finálna
editácia, znehodnocujú prínos projektu v očiach kritického domáceho a najmä zahraničného čitateľa
príručky. Bolo by veľmi vhodné pristúpiť čím skôr k jej avizovanej aktualizácii a koncepčnej úprave tak, aby
čo najlepšie vyhovovala cieľovým skupinám – zamestnancom, pracovníkom a záujemcom o získanie
kvalifikácie v odvetví spracovania plastov.

Juraj Vantuch, Bratislava, 30. 5. 2015

