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ÚVOD
Cieľom ECO-SME + projektu je vytvoriť e-learningový kurz pre malé a
stredné podniky o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
Táto správa je prvotným krokom projektu a spočíva v analýze situácie
e-learningu v partnerských krajinách:







Rakúsko
Fínsko
Grécko
Portugalskosko
Slovensko
Španielsko

Pre vytvorenie tejto správy boli použité nasledovné rôzne zdroje:
1. Prenos poznatkov z projektu SAVIGMA na ECO-SME +.
2. Skúsenosti partnerov získané prostredníctvom prieskumov.
3. Ďalšie správy, projekty a štúdie vypracované európskymi
inštitúciami o stave e-learningu v Európe.

CIEĽ
The objective of this report is to offer information about the best
oriented type of e-learning course to be developed in the frame of the
ECO-SME+ project, taking into account: Cieľom tejto správy je
poskytnúť informácie o najlepšom možnom smerovaní e-learningového
kurzu, ktorý má byť vytvorený v rámci ECO-SME + projektu, s
prihliadnutím na:
Potreby malých a stredných podnikov ako cieľovej skupiny.
Situácia v e-learningu opísaná každým partnerom.

E-LEARNINGOVÝ DOTAZNÍK
A questionnaire was defined and sent to each partner in order to offer
the global vision of the e-learning methodology in different countries
and the special cases in some of them. Dotazník bol vymedzený a
poslaný každému partnerovi s cieľom ponúknutia globálnej vízie
metodológie e-learningu v rôznych krajinách a v špecifickej situácii
niektorých z nich.
AEC zhromaždilo a zanalyzovalo údaje poskytnuté partnermi. Výsledky
podľa krajín:
1 - Podiel e-learningového vzdelávania v globálnej ponuku
vzdelávania
Fínsko: údaje nie sú k dispozícii.
Grécko: nie viac ako 5-8%.
Rakúsko: 14,2% ľudí, ktorí sa zúčastnili neformálneho vzdelávania v
roku 2003 tak urobili prostredníctvom internetu a e-learningu bez
pripojenia na internet.
Portugalsko: 10% v MSP; 60% v prípade veľkých podnikov
(bankovníctvo/komunikácie).
Slovensko: Zanedbateľná, blízko 0. V skutočnosti, iba 3,9%
dospelých študentov sa zúčastnilo vzdelávania a odbornej prípravy v
roku 2007. E-learning (s výnimkou Open University - OU) je väčšinou
organizovaný mimo-formálnych inštitúcií.
Španielsko: Okolo 10%.
2 - Na aké témy sa ponúka e-learningové vzdelávanie?
Fínsko: Celkove jestvuje množstvo e-learningových kurzov k dispozícii
na množstvo tém. Existuje veľa kurzov zameraných na ekonomiku,
podnikanie a počítačové zručnosti.
Grécko: významný podiel e-learningu zahŕňa širšiu problematiku
informatiky a multimediálnych aplikácií. Potom v preferenciách
nasledujú prevádzkové a riadiace problémy (napr. marketing, predaj,
zákaznícky servis, atď).
Rakúsko: údaje nie sú k dispozícii.
Portugalsko: Oblasť poznávania, oblasť správania.
Slovensko: Manažment, finančný manažment, marketing.
Španielsko: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadenie ľudských
zdrojov, riadenie životného prostredia, odpadového hospodárstva,
riadenia kvality a manažérskych zručností.
3 - Podiel otázok životného prostredia zo všetkých tém.

Fínsko: len niekoľko percent.
Grécko: percento otázok životného prostredia zo všetkých tém je stále
nízke a neprekonáva 10%. Toto percento je ešte nižšie (približne 58%), ak ide o malé a stredné podniky.
Rakúsko: údaje nie sú k dispozícii.
Portugalsko: Okolo 5%.
Slovensko: Zanedbateľné, jednotlivé aktivity organizované mimoformálnych inštitúcií.
Španielsko: Okolo 10% e-learningového vzdelávania ponúkaných cez
CEOE - CEPYME C. Real sa priamo vzťahujú na environmentálne
problémy.
4 – Aký typ organizácií ponúka e-learningové vzdelávanie?
Fínsko: univerzity, verejné úrady a inštitúcie, konzultanti, súkromné
inštitúcie.
Grécko: univerzity a podniky.
Rakúsko: Konzultačné agentúry.
Portugalsko: Organizácie so skúsenosťami s konvenčnými školeniami
a/alebo informačnými a komunikačnými technológiami a niektoré
univerzity.
Slovensko: Univerzity, mimovládne organizácie.
Španielsko: Firmy špecializujúce sa na vzdelávanie a tzv. sociálni
činitelia (odbory a organizácie spoločností).
5 – Aké platformy sú využívané v e-learningu?
(Štandardné platformy alebo ad hoc platformy)
Fínsko: Štandardné.
Grécko:
Väčšina
spoločností,
ktoré
ponúkajú
e-learningové
vzdelávanie, predáva celé balíky (hotové) ako výrobky (platforma a
obsah), vyrobené veľkými spoločnosťami v zahraničí.
Rakúsko: Oboje.
Portugalsko: Obchodné platformy (t.j.: IBM LMS/ SUN/) Intralearn
voľné platformy (t.j.: Moodle).
Slovensko: Variabilné, pre nízky počet inštitúcií, nie je možné
posúdiť.
Španielsko: Záleží na ponuku spoločnosti.
6 - Koľko malých a stredných podnikov sa podieľa na elearningovom vzdelávaní?
Fínsko: údaje nie sú k dispozícii.
Grécko: neexistujú oficiálne údaje a záznamy o presnom počte,
odhaduje sa, že je oveľa nižší ako 5% (i menej ako 3%).
Rakúsko: 4,7% z tých malých a stredných podnikov, ktoré sa
zúčastňujú ďalšieho vzdelávania je zúčastnených v tzv. "samostatnom

vzdelávaní".
Portugalsko: údaje nie sú k dispozícii.
Slovensko: údaje nie sú k dispozícii.
Španielsko: Okolo 250 MSP v Ciudad Real sa zúčastňuje na kurzoch
CEOE.
7 - Koľko malých a stredných podnikov sa zúčastňuje na elearningovom vzdelávaní zameranom na otázky životného
prostredia?
Fínsko: údaje nie sú k dispozícii.
Grécko: bez oficiálnych údajov, odhadom menej než 3%.
Rakúsko: údaje nie sú k dispozícii.
Portugalsko: údaje nie sú k dispozícii.
Slovensko: z času na čas väčšie, hlavne medzinárodné firmy, ktoré
potrebujú získať certifikáciu ISO 9001.
Španielsko: Okolo 70 firiem ročne.
8 – Aké dlhé sú e-learningové kurzy?
Fínsko: od niekoľkých dní až do celého semestra.
Grécko: Väčšina kurzov sú krátkodobé semináre, ktoré netrvajú dlhšie
ako 2 týždne. Na druhej strane, vysoké školy majú e-learningové
kurzy, ktoré trvajú celý semester, alebo dokonca celý akademický rok
(9-10 mesiacov), kombinácia e-learningu a klasického vzdelávania v
triede.
Rakúsko: Môže sa to líšiť od malého balíčka na konkrétnu tému až po
niekoľko mesiacov.
Portugalsko: Okolo 2 hodín.
Slovensko: Variabilné, firmy dávajú prednosť maximálne 1 týždňu.
Španielsko: Záleží to na téme kurzu, napríklad kurzy ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci trvajú 600 hodín a viac špecializované kurzy,
ako priemyselné odpady trvajú 50 hodín.
9– Koľko študentov využíva e-learningovú metodológiu?
Fínsko: V súčasnej dobe sú viac populárne tradičné spôsoby štúdia,
avšak trend smeruje k e-založený metódam.
Grécko: údaje nie sú k dispozícii.
Rakúsko: údaje nie sú k dispozícii.
Portugalsko: V tejto metodológii existujú národné investície s
výhodami predovšetkým z hľadiska zníženia nákladov (používajú sa v
školách pre ich dostupnosť a ako doplnok konvenčného vzdelávania).
Slovensko: Variabilné, väčšinou sa používa ako doplnok k tradičným
formám vzdelávania.
Španielsko: V rámci kurzov CEOE okolo 375 študentov.
10 – Koľko študentov ukončí e-learningové kurzy?

Fínsko: údaje nie sú k dispozícii.
Grécko: Neexistujú údaje týkajúce sa počtu študentov. Jediné, čo je
isté je, že počet univerzitných študentov využívajúcich e-learningové
kurzy je väčší ako počet manažérov a zamestnancov malých a
stredných podnikov.
Rakúsko: údaje nie sú k dispozícii.
Portugalsko: Predčasné ukončenie štúdia nie je príliš časté v prípade,
že bola dosiahnutá spokojnosť s kurzom.
Slovensko: údaje nie sú k dispozícii.
Španielsko: Záleží to na téme kurzu. V prípade kurzov výpočtovej
techniky, ako je vývoj webových stránok, 50% študentov, v ostatných
kurzoch 95%.
11 – Index spokojnosti s e-learningovými kurzami
Fínsko: údaje nie sú k dispozícii.
Grécko: Neexistujú údaje týkajúce sa počtu študentov. Jediné, čo je
isté je, že počet univerzitných študentov využívajúcich e-learningové
kurzy je väčší ako počet manažérov a zamestnancov malých a
stredných podnikov.
Rakúsko: Zmes kontaktného a e-learningového vzdelávania je
najefektívnejší.
Portugalsko: Spokojnosť so vzdelávaním je vysokáv prípade, že bola
dosiahnutá spokojnosť s kurzom a študenti sú schopní aplikovať to čo
sa naučili v krátkodobom horizonte.
Slovensko: údaje nie sú k dispozícii.
Španielsko: Index spokojnosti je vysoký.
12
–
Aké
vzdelávacie
metodológie
sú
používané
(samovzdelávanie pod dohľadom, školenia,...)?
Fínsko: hlavne samovzdelávanie, čiastočne pod dohľadom.
Grécko: záleží na spôsobe doručenia a obsahu a zabezpečení úspechu.
Rakúsko: údaje nie sú k dispozícii.
Portugalsko: Školenia sú asynchrónne, bez inštruktážneho systému
(masívne aplikácie (veľké podniky)).
Slovensko: Hlavne samoštúdium s odbornou podporou kombinované
so vzdelávaním tvárou v tvár.
Španielsko: Všetky CEOE kurzy sú samovzdelávacie pod dohľadom.
13 – Hlavné výhody e-learningového vzdelávania
Fínsko: jednoduché použitie kdekoľvek a kedykoľvek.
Grécko:
• Odstránenie prirodzených prekážok, odstránenie prekážok
geografického rozptýlenia a šírenie vedomostí (veľmi dôležité pre
veľa gréckych ostrovov).
• Vyhliadky na jednotné riešenie funkcií vzdelávania v celej

krajine, pričom sa zachováva rovnosť príležitostí pre každého,
pokiaľ ide o vzdialenosti a čas pri výbere objektu vzdelávania a
dobu trvania.
• Priebežné vzdelávanie a vzdelávanie s cieľom zlepšiť zručnosti
učiacich sa.
• Urýchlenie prenosu poznatkov z inštruktorov na študentov.
• Priame prepojenie jednotlivcov a skupín s externými zdrojmi
poznatkov (on-line knižníc, múzeí, atď) a väčšie možnosti
spolupráce medzi trénermi a účastníkmi, ktorí sú geograficky
rozptýlení.
• Vytvorenie "elektronického systému," ktorý dokáže napodobniť
všetky funkcie tradičnej triedy (prednášky, cvičenia, oprava
cvičení, otázky, atď).
• Úspora času a počtu učiteľov.
• Zvýšenie počtu študentov pri súčasnom znížení prevádzkových
nákladov.
• Flexibilita v čase, priestore a tempe učenia.
• Overenie od študentov o tempe pokroku v procese učenia.
• Ekonomické prínosy pre všetkých zúčastnených s možnosťou
minimalizácie nákladov.
Rakúsko: Čas, lokalita, náklady (pôvodne vysoké pri zavádzaní
platformy, neskôr pomerne málo náročné na počet pracovníkov).
Portugalsko:
• Zníženie nákladov.
• Zvýšenie možností odbornej prípravy.
• Redukcia nákladov na cestovné.
• Zvýšenie možností prispôsobenia.
Slovensko: Flexibilita, manažovanie času, možnosť práce a štúdia v
tom istom čase.
Španielsko: Hlavnou výhodou je flexibilita pre študenta.
Zlepšenie virtuálnych platforiem umožňuje študentom zúčastňovať sa
vzdelávania aktívnym spôsobom prostredníctvom fór, diskusií, atď...
Tieto skutočnosti uľahčujú účasť študentov a zároveň eliminujú
tendencie vyhýbania sa aktívnej účasti s tým, že postačuje na konci
kurzu zložiť skúšku.

ZÁVERY
Prostredníctvom analýz rôznych správ a štúdií z európskych inštitúcií,
ponúkame niektoré závery o stave e-learningu v Európe.
Bod 1. METODOLÓGIA E-LEARNINGU
Rast e-learningového vzdelávania je pozorovateľný zo všetkých štúdií.
Podiel vzdelávacích aktivít na základe tejto metodiky, tak v
partnerských krajinách, ako aj zvyšku Európy, je nižší ako 10%, takže
je tu ešte kapacita pre rast.
Bod 2. TÉMY E-LEARNINGU
Prioritu majú témy typu počítačové zručnosti a jazyky. Taktiež sú to
tréningy v špecifických zručnostiach typu financie, marketing,....
Otázky životného prostredia nie sú rozšírené, a preto je strategicky
vhodný ich vstup na trh e-learningu.
Bod 3. TRVANIE E-LEARNINGOVÝCH KURZOV
Celkový trend je skrátiť dobu e-learningových kurzov s vedomý, že čas
kurzu nie je zvyčajne vyhradený zamestnávateľom a účastníci kurzov
tak musia využívať svoj vlastný voľný čas.
Bod 4. CIEĽOVÉ SKUPINY KURZOV
Väčšina organizácií, ktoré sa zúčastňujú tohto typu vzdelávania sú
veľké korporácie. malé a stredné podniky sú nevyužitým trhom so
značným potenciálom. To znamená, že je tu existujú vhodné
príležitosti pre tento typ kurzov.
Bod 5. TYPY PLATFORIEM
Využitie komerčných platforiem je všeobecne akceptované a nie je
obvyklé vyvíjať nové platformy pre každý konkrétny projekt alebo
subjekt.
POZNÁMKA:
Všeobecne platí, že v tomto druhu vzdelávania je dôležitejšia kvalita
služieb ako obsah. Podstatnú hodnotu predstavuje tiež možnosť
samovzdelávania pomocou odborného mentoringu.

ZDROJE
Fínsko:
Inštitúcie vzdelávania avytvárania obsahu (internet).
Grécko:
“Go Online” Institution of Hellenic Organisation of Small and Medium
sized Enterprises and Handicraft S.A. http://www.goonline.gr/goonline/index.html
Plant Management Magazine (online verzia) http://www.plantmanagement.gr/online
General Secretariat of National Statistical Service of Greece
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/Athena2001/Athena2001.ASP?wcu=$lng=1
Ministry of Development http://www.ypan.gr/index_c_cms.htm
General Secretariat for Research and Technology
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_LANG_ID=2
Rakúsko:
www.statistik.at
Portugalsko:
Internet
Interviá so vzdelávacími organizáciami.
Slovensko:
Ministerstvo vzdelávania SR
Štatistický úrad SR
Open University Slovensko.
Eurostat.
LdV Slovensko.
E-code.
Španielsko: Dáta zo Španielska sú záložené na skúsenosti
predkladateľa, CEOE-CEPYME Ciudad Real.
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INFORMÁCIÍ
E-LEARNING A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1 - Podiel e-learningového
vzdelávania v globálnej
ponuku vzdelávania
2 - Na aké témy sa ponúka elearningové vzdelávanie?
3 - Podiel otázok životného
prostredia zo všetkých tém.
4 – Aký typ organizácií
ponúka e-learningové
vzdelávanie?
5 – Aké platformy sú
využívané v e-learningu?
(Štandardné platformy alebo
ad hoc platformy)
6 - Koľko malých a stredných
podnikov sa podieľa na elearningovom vzdelávaní?
7 - Koľko malých a stredných
podnikov sa zúčastňuje na elearningovom vzdelávaní
zameranom na otázky
životného prostredia?
8 – Aké dlhé sú e-learningové
kurzy?
9 – Koľko študentov využíva
e-learningovú metodológiu?
10 – Koľko študentov ukončí
e-learningové kurzy?
11 – Index spokojnosti s e-

ZISŤOVANIE

learningovými kurzami
12 - Aké vzdelávacie
metodológie sú používané
(samovzdelávanie pod
dohľadom, školenia,...)?

13 - Hlavné výhody elearningového vzdelávania

Zdroj(e):

