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1. Úvod
Projekt VETwin-winModel bol vybraný Národnou agentúrou vzdelávania v Európe pri
Spolkovom ústave odborného vzdelávania v Nemecku na podporu programu
Leonardo da Vinci. Projekt bol odštartovaný v r. 2010 a trval 24 mesiacov.
Táto príručka je jedným z výstupov Projektu. Príručka zahŕňa v sebe"
Monitorovacie nástroje, analytické nástroje a následné printové materiály modulov
ktoré dostali zúčastnené strany na projekte.
Priložené realizované CD-ROM obsahuje všetky výstupy a taktirež podporné
materiály.
Výstupy projektu sú v podobe:
- príručky,
- CD-ROM,
- Webová stránka projektu
- Transfer projektu

2. Východiská projektu
Veľké podniky vytvorili štrukturálne jednotky pre potreby ďalšieho a odborného
vzdelávania a pre potreby rozvoja zručností svojich zamestnancov. Malé a stredné
podniky si to nemôžu dovoliť, ale snažia sa spojiť prácu so vzdelávaním najmä tam
kde je to možné.
Európska komisia reaguje na problémy ktoré vyplývajú zo sociálnych
a demografických zmien, za účelom inovácií, ktoré majú zabezpečiť
konkurencieschopnosť a to zabezpečením vzdelávacieho programu EÚ pre
celoživotné vzdelávanie:
- Delí zásadne rozdielne prístupy k vzdelávaniu,
- Zasahuje to segmentované oblasti vzdelávania, nevynímajúc odborné
vzdelávanie a odbornú prípravu,
- Zabezpečuje kvalitu všetkých vzdelávacích odborov a podporovať nové spôsoby
výučby a kultúry vyučovania.
Federálne ministerstvo školstva (BMBF) ponúka v Nemeckom projekte
medziodborovú prípravu pracovných školení. Ponuka vyplýva z výsledkov vykonanej
analýzy a z potreby integrácie do pracovného procesu, vytváranie blokov medzi
odborovým vzdelávaním, podklady pre prípravu na prácu, zmenu myslenia
zamestnancov v prístupe k rozvoju kompetencií zamestnancov a tým aj
zabezpečenie konkurenčnej ponuky vo vzdelávaní.
Toto je cieľom projektu v ktorom sa jedná o transfer inovácií VETwin-win Model.
Taktiež je cieľom projektu zaviesť prispôsobovanie do vzdelávacích postupov.
V tomto projekte ide zároveň o pochopenie dôležitosti vytvárania blokov medzi
odborným vzdelávaním a pracovnými príležitosťami. Odborné vzdelávanie musí byť
realizované na úrovni malých a stredných podnikov, za prítomnosti účinnej
propagácie, vzdelávacej politiky a ekonomiky.
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Projektoví partneri budú iniciovať transfer produktov na podporu navrhovania
budúcich základných procesov na prepojenie odbornej prípravy na inštitúciu tak aby
bol zachovaný jednotný proces učenia a proces ďalšieho vzdelávania počas práce
na pracovisku. Tu je základ orientovaný na pracovné procesy ktoré súvisia
s položkami profesných kompetencií a tiež je orientovaná pozornosť na správanie sa
žiaka. Konečným cieľom je dosiahnuť kvantitatívny skok v didaktike a metodike
študijných procesov a to na základe uznesenia v rámci riešenia rozdielov medzi
učením a pracovným procesom a medzi vzdelávaním v odbornej príprave.

3. Ciele projektu
Cieľom projektu je trvalo udržateľná schopnosť odborného zabezpečenia v malých
a stredných podnikoch prostredníctvom integrácie odborného vzdelávania a
odbornej prípravy na prácu.
Cieľom je definovanie stáleho rastu odborných schopností, ktoré sú potrebné na
pracovisku, ale aj na trhu práce. Pre kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v
pracovnom procese je náročné zabezpečiť vhodnú infraštruktúru ktorá vedie k
učeniu. Okrem motivácie a aktivity zamestnanca má dôjsť k organizačným
opatreniam a podporovať ich ochotu učiť sa a zlepšovať výkon.
Integrácia vzdelávania a odbornej prípravy je neoddeliteľnou súčasťou firemnej
stratégie v malých a stredných podnikoch. Výsledky z prevádzkovej analýzy ukazujú,
že rozvoj ľudských zdrojov v týchto spoločnostiach sa vyznačuje nasledujúcimi
prvkami hnacej sily v učení a pracovných procesoch, a preto by mali byť navrhnuté
akčné ciele pre všetky spoločnosti:
• Zamestnanci budú v budúcnosti v dostatočnom predstihu informovaní o
technicko – technologických a organizačných zmenách informovaní,
• Konkrétne učebné ciele sú odvodené od súčasných postupov
• Zohľadnenie učebných cieľov z pohľadu profesionálnych nadácií a špeciálnych
firemných kompetencií,
• Medzi zamestnancami bude jestvovať podpora jednotlivých hodnôt a noriem pre
vzdelávanie a integráciu v učebnom procese,
• Proces učenia bude začlenený do špecifických pracovných procesov,
• Vzdelávacie prvky pracovného procesu budú zohľadnené pri výukových cieľoch,
• Výučba bude prebiehať vo vzájomne heterogénnych skupinách a procesy budú
podporované tak aby to prospievalo všetkým zamestnancom,
Potrebné aktivity na zvýšenie efektivity integrácie odborného vzdelávania podľa
skúseností v inej inštitúcii bude prebiehať podľa nasledujúcich:
•
•
•
•
•
•
•

Použitie princípu Business mentorov (tútorov),
Poskytovanie vhodných nástrojov a mechanizmov pre firemných
mentorov/tútorov,
Využívanie operatívno pedagogickej spôsobilosti medzi manažérmi,
Zriadenie systémových oblastí súvisiacich s prácou v kurzoch,
Začlenenie jednotlivých študentov do operatívnych procesov inovácie,
Delegovanie expertov a študentov pre prácu v zahraničných spoločnostiach,
Angažovanie vedúcich a kvalifikovaných pracovníkov ako aj stážistov do
profesijného poradenstva
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Závery z predchádzajúceho národného projektu poukazujú na to, že prepojenie
odborného vzdelávania a prípravy v pracovnom procese môžu prebiehať
predovšetkým v štyroch základných alternatívach:
• Integrácia odborného vzdelávania s prvkami firemného školenia,
• Integrácia odborného vzdelávania s prvkami odborného školenia,
• Simultánne spájanie do blokov medzi odbornou prípravou a ďalším
vzdelávaním spoločnosti,
• Samostatné vzdelávacie moduly, ktoré sú začlenené ako spojenie medzi
odborového vzdelávania a prípravy na prácu..
Ďalej je potrebné dodať:
• Podniková infraštruktúra musí byť taká aby sa dali využiť profesionálne
právomoci za účelom rozvoja zručností zamestnancov,
• Je potrebný rozvoj infraštruktúry ako dlhodobý proces rozvoja ľudských
zdrojov pre potreby rozvoja spoločnosti,
• Že, spoločnosť s menším počtom zamestnancov ako 50 bude mať len vo
výnimočnom prípade schopnosť vykonávať interné opatrenia za účelom
integrácie vzdelávania a odbornej prípravy. Vo väčšine prípadov spoločnosť
bude využívať externú dodávku vzdelávania a rozvoja infraštruktúry.
Úspech integrácie odborného výcviku a ďalšieho profesijného vzdelávania do
značnej miery závisí od toho ako priaznivo budú vytvorené podmienky pre
vzdelávanie v priebehu pracovného procesu. Využitie základnej hnacej sily v
infraštruktúre a jej možností podporovať učenie s použitím podporných prvkov.
Infraštruktúra pre integráciu odborného vzdelávania a odbornej prípravy v
zamestnaní okrem personálnych požiadaviek zahŕňa fyzické ale aj nástrojové
predpoklady.
Najdôležitejšie prvky infraštruktúry môžu integrované a závislé na prevádzkových
možnostiach samotnej inštitúcie, alebo inštitúcia ich môže prijímať z vonka.
V konečnom dôsledku je potrebné považovať integráciu odborného vzdelávania a
odbornej prípravy za optimálnu stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v malých
firmách.

Cieľové skupiny projektu
Medzi cieľové skupiny patria okrem iných aj:
-

Manažment vzdelávacích inštitúcií v oblasti odbornej prípravy,
tréneri, učitelia a mentori v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
školenia konzultantov firmy,
manažment a tréneri v malých a stredných podnikoch,
poradcovia pre rozvoj ľudských zdrojov,
špecializovaní tréneri z agentúr pre rozvoj zručností,
pedagógovia,
inštitucionálny transfer odborného vzdelávania.
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4. Práca a učenie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
Predpokladom pre zavedenie procesu učenia je identifikácia náročnosti vzdelávacích
procesov v priebehu pracovného procesu a uvedomenie si nevyhnutných činností a
priebehu zmien, ktoré prebiehajú v súčasnej dobe, najmä vtedy ak nie sú dostatočné
kompetencie. Rozdiel medzi požadovanými a jestvujúcimi zručnosťami je možné
overiť auditom.
Vytváranie spojení medziodborového vzdelávania a praktického výcviku prebieha v
praxi, minimálne v štyroch vyššie uvedených variantoch.

Prvky a vzťahy odborného školenia a vzdelávania
Najdôležitejšie zručnosti a návyky ktoré získavajú účastníci praxe resp. ďalšej
kvalifikácie prvky tréningu sú tie ktoré umožňujú prispôsobenie sa technickým a
technologickým zmenám a umožňujú aktívne zapájanie do zmien v podnikových
procesoch.
Tieto špecializované zručnosti je možné získať najmä integrovaným pracovným
postupom a tiež za pomoci socio – kultúrnych kompetencií. Špeciálne zručnosti sú
zamerané na koncepciu pracoviska a individuálne profilovanie.

Základné stavebné prvky profesionálnej prípravy
Základnými prvkami odbornej prípravy kvalifikovaných zručností účastníci získavajú
také zručnosti a kompetencie, ktoré umožňujú vykonávať konkrétne odborné
činnosti.
Obsahovo sa účastníci pripravujú v systémovo na záver sú overované vedomosti
štátnou skúškou, alebo podľa štátnych predpisov.

Integrácia simultánneho ďalšieho vzdelávania a vzdelávania tútora (opatrovníka)
Súbežná integrácia ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy učňov a
kvalifikovaných pracovníkov niekedy vyžaduje objednať služby, ktoré zabezpečia
také profesijné zručnosti (odborné základné zručnosti a profesijné špeciálne
zručnosti) ktoré umožňujú vykonávať odborné zručnosti podľa požadovanej
legislatívy.
Rôznorodosť štruktúry a konštrukcie variantov prevedenia a odborného vzdelávania
počas praktického výcviku umožňujú zohľadniť ciele odborného výcviku a získaných
zručností nutných pre aktuálne potreby inštitúcie.
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Štrukturálne variácie nosných prvkov

Ďalšie
vzdelávanie

Tréning

Základné prvky
profesionálneho tréningu
s prvkami zácviku

Ďalšie
vzdelávanie

Ďalšie
vzdelávanie

Ďalšie
vzdelávanie

Tréning

Tréning

Tréning

Základné prvky
ďalšieho profesijného
vzdelávania s prvkami
odborného vzdelávania

Súbeh základných
prvkov odborného
vzdelávania a
zácviku

Prepojenie samostatných
vzdelávacích modulov a
odborného profesijného
vzdelávania

5. Nástroje analýzy pre navrhovanie integrácie odborného a firemného
vzdelávania
Prepojenie medzi odbornou prípravou a ďalším vzdelávaním, kde vedenie malej
firmy predpokladá, dostatočnú kvalitu súčinnosti a že vzťahy sú dostatočne
analyzované.
Do analýzy zahŕňame
• Dve úrovne zúčastnených inštitúcií
o Malý živnostník
o Školiaca firma
•

Tri prvky infraštruktúry
o Personálne prvky
o Podporné prvky
o Fyzické prvky
obsahujú.
Výsledky analýzy sú základom pre ďalšie návrhy integrácie odborného vzdelávania a
pracovných príležitostí v odbornej príprave malých firiem.
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Základná analýza
s
Monitorovaním

Monitorovacie
nástroje
54 Elementov s
tézami a
otázkami

Nadstavbová analýza
s
ďalšími nástrojmi analýzy

Naviac
analýzanástroje

Tvorba základných
prvkov
s
Modulmi a manuálmi

Konštrukčné
moduly

Obrázok: Prvky systémovej analýzy a konštrukcie
Na základe návrhu sú uvedené tieto prvky koordinácie
• Príručka pre rozhovory s návštevami v podniku
• Nástroje monitorovania,
• Ďalšie nástroje pre analýzu
• Následné moduly a design letákov
Výsledky analýz a hlavné prvky odbornej prípravy a praktického vyučovania v malom
podniku.

6. Obsah príručky
Tento manuál je základným produktom projektu, ktorý obsahuje všetky základné
nástroje, moduly a akční pokyny.
Príručka poskytuje dôkladné a komplexné poradenstvo a základné aktivity pre
pedagógov v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Príručka je úvodom
do témy a sprievodcom témy.
Príručka je užívateľsky príjemná, flexibilná a použiteľná v praxi. Jednotlivé strany sú
vložené, tak aby bolo možné ľubovoľne dopĺňať texty, bez prácneho kopírovania.
Jednotlivé nástroje, moduly a aktivity je možné nájsť v pokynoch v manuály, čím sa
získajú dostatočné informácie pre vlastné použitie.
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6.1 Príručka pre rozhovory s návštevami v podniku.
Cieľom rozhovorov s návštevou v malom a strednom podniku je,
•

Poskytnúť spoľahlivé informácie o integrácii odborného vzdelávania a o
firemných školeniach na základe prieskumu úrovne vzdelávania, školenia a
výcviku, ako aj didaktického prístupu počas pracovného procesu.

•

Zameranie je také aby sme sa dozvedeli motívy a dôvody, potrebné pre
rozvoj ľudských zdrojov a to v súvislosti s firemnou stratégiou, s orientáciou
na kľúčové kompetencie, inovácie procesov a tradície, ako aj jedinečné
vlastnosti.

•

Hľadanie východísk napr. Pre externé školenia, efektivitu, potreby a
nedostatky spoločnosti.

•

Definovanie typických charakteristických čŕt a osobitostí v rôznych
oblastiach vzdelávania.

6.2 Monitorovacie nástroje pre identifikačnú analýzu základných
prvkov
Nástroje sledovania sú „kľúčovým“ nástrojom manuálu. Výsledky použitím
monitorovacieho nástroja tvoria základ pre ďalšie aktivity a navrhovanie blokov
medziodborového vzdelávania odborného a ďalšieho vzdelávania v malých a s
tredných podnikoch. Príručka ďalej obsahuje niektoré dôležité prepojenia
analytických nástrojov, moduly a ďalšie informácie týkajúce sa konzultácií.
Prenos poznatkov medzi vedením a pedagógmi a vypracovanie usmernení pre
stratégiu projektu (súhrn a prepojenie procesov) hrá veľmi dôležitú podpornú úlohu
činnosti.
Nástroje pre sledovanie a monitorovanie sú užitočné pre realizáciu nadstavbovej
analýzy a sú záväzné z hľadiska poskytovaných informácií o každom aspekte
vzdelávania v inštitúcii.
Nástroje pre monitorovanie sú rozdelené do štyroch základných skupín:
•

A Odborné vzdelávanie v podnikoch,

•

B poskytovanie služieb vzdelávania v rámci inštitúcie,

•

C Základné prvky učenia v prevádzke a pracovných procesoch

•

D Základné prvky metodiky učenia a pracovných postupov.

Tieto základné otázky sú v dotazníku definované 14 – timi otázkami z ktorých každá
je označená písmenom.
Z prieskumu vychádzajúca teória je zjednodušená do nasledujúcich troch skupín:

VETwin-win Manuál

-7-

nie
Vyjadrenie k tomuto problému
je k dispozícii v našej inštitúcii ,
pokiaľ nebolo vysvetlené
osobne

Stredne
Táto otázka je veľmi dôležitá pre
našu inštitúciu, ale zatiaľ sme to
aplikovali len ojedinele

Veľmi
Tento problém má veľký význam
pre našu inštitúciu a je potrebné
nájsť konkrútne aplikácie

Výsledky hodnotiaceho prieskumu, v rámci ďalšej analýzy musia obsahovať
•
•
•

Nástroje ďalšej analýzy
Podporné moduly
Pokyny pre aktivity a vykonanie

taktiež.
Je príručka doplnená CD-ROM om s kompletným celým obsahom a s návodom na
obsluhu a použitie.
Zhrnutie ďalších podkladov na tému projektu by malo doplniť informácie a vedomosti
o monitorovacie nástroje. Tieto sprievodné materiály sú obsiahnuté len v
elektronickej podobe na CD.ROM e a sú k dispozícii len v jazyku partnerskej krajiny
a taktiež v angličtine. Podklady v príručke slúžia ako základný stavebný kameň pre
predbežné vedomosti a pre potreby rozšírenia zo strany budúcich užívateľov.

6.3 Ďalšie nástroje analýzy
Tieto nástroje analýzy sú k dispozícii v návode na používanie samostatne nezávisle
na manuály.
Ďalšie nástroje analýzy okrem monitorovacích nástrojov a identifikácie potrieb
vzdelávania a definovania súčasného stavu odborného vzdelávania a procesov
odbornej prípravy hrajú vedľajšiu úlohu. Sú príležitostnou radou s poznatkami pre
rozvoj akčných a konštrukčných stratégií projektu pre vzájomné prepojenie
procesov, a to pre pedagógov v oblasti odborného a ďalšieho vzdelávania.
•

Pokyny pre stanovenie potrebných zručností v podnikoch
Základ podnikovej stratégie
Táto príručka je analytickým nástrojom za účelom požadovanej identifikácie
a rozvoja. Pre potreby budúcej úrovne profesijných zručností a kompetencií.

•

Odborná a profesijná spôsobilosť - Testovanie
Tieto príkazy a podklady sú východiskom pre hodnotenie profesijných
prevádzkových spôsobilostí. Ktoré patria medzi technickú spôsobilosť a tiež
medzi metodické a sociálne kompetencie.
.

•

Riadenie kvality – hodnotiaci list operácie vzdelávania
- Pozrite si obsah kurzu
- Recenzia spolupráce
- Hodnotenie služieb vzdelávania
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6.4 Moduly
Príručka obsahuje sedem modulov s témami, ktoré majú byť v kontexte so
základnými prvkami odborného vzdelávania a odbornej prípravy na pracovný pomer.
Moduly musia korešpondovať s s potrebami užívateľa.
Moduly môžu byť kedykoľvek vyňaté z manuálu a používané nezávisle na sebe,
alebo na návode.
Modul 1:
„Princípy a varianty prevedenia základných prvkov v stavebníctve , priemysle a
technických odboroch“.
Modul 2:
„Základný konštrukčný model praktickej realizácie blokov odborného vzdelávania a
ďalšieho vzdelávania v malých a stredných podnikoch.
Modul 3:
„Vlastná organizácia učebných procesov v učebne náročných podmienkach
pracovného procesu. Návrh aktivít vlastného organizovania učenia.“
Modul 4:
„Heterogénne vzdelávanie z hľadiska veku a pracovných skúseností so zameraním
na integráciu vzdelávania aodbornej prípravy“.
Modul 5:
„Východiská pre prechod na kvalitnejšiu úroveň a integráciu vzdelávania a odbornej
prípravy.“
Modul 6:
„Význam medzinárodných skúseností v základných prvkoch procesu
prostredníctvom celoeurópskej výmeny stážistov, školení personálu, zamestnancov
a inštruktorov “
Modul 7:
„Školenia v oblasti stratégie, školenia v oblasti tvorby koncepcie pre poskytovateľov
vzdelávacích služieb, za účelom získania zručností v tvorbe základných prvkov
procesov“

6.5 Online odborné znalosti- a platforma transferu
Základným nosným prvkom na báze zručností pre transfer platformu je podpora
poradenskej a vzdelávacej činnosti pre šírenie vlastných podporných produktov, kde
obsah môže byť doplnený podľa konkrétnych potrieb.
Platforma sa nachádza na doménovej adrese: www.vet-win-win.eu/transfer.htm
geschaltet.
Okrem iného obsahuje:
- Nástroje monitorovania,
- Sprievodca rozhovorom
- Nástroje analýzy,
- Moduly, Nástroje,
- Glossar.
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7. Praktické skúsenosti pri navrhovaní základných prvkov vzdelávania
a vzdelávanie z pohľadu služieb vzdelávania - SAZ e.V.
Spoločnosť Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ) v Nemecku v rámci svojich aktivít
zabezpečuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť vo viac ako 800 inštitúciách a to
najmä v oblasti plastov a automatizačnej techniky. S rozvojom poskytovaných
služieb a rozvojom spoločnosti SAZ bolo potrebné vytvoriť spôsob prípravy procesov
centralizovaného vzdelávania a odbornej prípravy za účelom kontroly a riadenia.
Preto bola založená pred niekoľkými rokmi odborná skupina za účelom kontroly, v
ktorej je zastúpenie zo všetkých spoločenských vrstiev. Blízkych školiacemu
stredisku vo Schwerine.

Znalosť riadenia vnútorných vzťahov umožňuje využívať všetky informácie a aktivity
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov tejto inštitúcie a taktiež umožňuje analyzovať
prevádzkovú databázu ako pomocníka pre poskytovanie služieb.
Úlohy kontrolnej skupiny sú nasledovné:
- Udržiavanie kontaktov so zákazníkmi,
- Stanovenie potrieb počiatočného a ďalšieho vzdelávania,
- Analýza obchodných príležitostí na integráciu projektov,
- Riadenie integrácie vzdelávania s príslušným partnerom,
- Záznam všetkých relevantných dát v produkčnej databáze,
- Medzirezortné dohody,
- Kontrola toku informácií v SAZ pre potreby inštitúcie z pohľadu konkrétneho
vzdelávacieho programu a vzdelávacej ponuky.

Manažment spoločnosti má nasledujúce spoločné činnosti:
Tréning
• Aktuálne situačné školenia v inštitúcii
• definovanie vzdelávania pre nasledujúci rok
• Podpora potrieb inštitúcie
Ďalšie vzdelávanie
• Aktuálne školenia podľa situácie v inštitúcii
• posudzovanie potrieb poradenstva
• prezentácia a prijatie vzdelávacích príležitostí
• spoločný prijímanie opatrení
Potreby trhu práce
• Definovanie aktuálnych a perspektívnych personálnych požiadaviek
• Požadované povolania, alebo činnosti
Zapojenie do siete projektov
• možnosti pre podnikanie, zapojenie do siete projektov
• povaha a obsah spolupráce
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Úzka spolupráca a integrácia s firmou ďalšieho vzdelávania je kľúčovým prvkom pre
SAZ preto, aby bol umožnený neustály vstup zamestnancov do vzdelávacieho
procesu vo firme. Počiatočné obavy v malých a stredných podnikoch boli spojené s
prijatím stážistov a pomoci pri výcviku. S rastúcou dôverou sa vytvorila potreba širšej
spolupráce v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.
V súčasnosti dochádza k spoločnej diskusii o vzdelávané a odbornej príprave medzi
140 – timi malými a strednými podnikmi. V tejto spolupráci naša inštitúcia hrá
dôležitú úlohu pri poskytovaní služieb vzdelávania. SAZ je ich spoločníkom.
Rozvoj ľudských zdrojov a organizačný rozvoj hrá dôležitú úlohu v odbornom
vzdelávaní inštitúcie, najmä pri integrácii základných a pokročilých vzdelávacích
procesov.

Na pracovisku vzdelávania v heterogénnych skupinách sa stávajú čoraz
dôležitejšími rozvoj ľudských zdrojov a organizačný rozvoj z hľadiska integrácie.
Preto je potrebné vyvíjať nové metódy na podporu nového poslania inštruktorov.
V posledných rokoch školiace stredisko vo Schwerine prichádza s novými metódami.
Spočiatku to bolo len niekoľko obchodných požiadaviek, v priebehu nárastu a dnes
je to využívanie pozitívnych aspektov rôznych vekových skupín.
Po skúsenostiach z prípravy SAZ e.V. vzdelávacích procesov v rámci firmy a v
spolupráci s dodávateľskými inštitúciami, vieme, že k holistickému vzdelávaniu môže
dôjsť cestou odbornej prípravy a skĺbením so skúsenosťami v jednej oblasti, tak aby
vzišla podpora druhej strany. Jedná sa predovšetkým o kombináciu pracovných
miest nezávislého učenia so súvisiacou prácou. Vzdelávanie môže poskytnúť
možnosti realizácie v ostaných oblastiach a v iných činnostiach. Prospešná je najmä
kombinácia pracovného zaradenia a nezávislého učenia sa ktoré súvisí s prácou,
najmň vtedy ak učenie prebieha na pracovisku. Rozvoj nových foriem učenia prácou
znamená, že sa vyvinul zmysel pre partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami s
ktorými sa spoločne implementujú produkty.
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8. Prínosy integrácie vzdelávania a odbornej prípravy pre prevádzku
Hnacia sila školenia v povolaní a pracovnom procese môže byť zrejmá ako
optimálna stratégia pre rozvoj zamestnancov a tým aj výhľadovo pre udržateľnú
spôsobilosť a zabezpečenie odborníkov a to tak, že tým sa môže dosiahnuť:
- Učenie a pokračovanie v učení za účelom dosiahnutia stabilizácie a cieľov sa
snažia najmä malé a stredné podniky spolupracovať so vzdelávacou a
poradenskou inštitúciu, pretože nemajú dostatok personálnych kapacít, ktoré sa
nachádzajú v centre. Vo vzájomnej koordinácii môže byť dosiahnutý úspech v
plánovaní celoživotného vzdelávania zamestnancov.
- Zamestnanci sú informovaní o firemných stratégiách, sú im známe technické a
technologické zmeny a preto pristupujú k ním iniciatívne. Zamestnanci sú
dlhodobo orientovaní na potreby vzdelávania a uznávajú ich.
- Špecifické ciele učenia sú odvodené od súčasných pracovných procesov a obe
strany musia zvážiť a brať do úvahy špecifické zvláštnosti firmy, aby sa zamedzilo
dodatočným finančným výdavkom. Vzdelávacie procesy sú potom integrované do
konkrétnych pracovných procesov.
- jednotlivé normy a ich hodnoty pre vzdelávanie v oblasti integrácie práce a
procesu učenia pokladajú zamestnanci za samozrejme a za svoje
- Výučba prebieha vo vzájomne podporujúcich sa procesoch, v heterogénnych
skupinách s rôznymi formami vzdelávania. Prospech z toho majú všetci
zamestnanci vo rôznych vekových skupinách.
Stretnutie vedenia so zamestnancami na túto tému môže byť niekoľko krát za rok,
alebo môže byť organizované aj špeciálne stretnutie.

Pre malé a stredné podniky jestvujú nasledujúce dôvody integrácie odborného
vzdelávania a pracovného procesu, kde sa práca využíva ako najúčinnejší spôsob
zabezpečenia konkurencieschopnosti.
- Malé podniky si nemôžu dovoliť prerušiť pracovnú dobu, alebo nahradiť
zamestnanca, ktorý sa zúčastňuje školenia. Pri prerušení práce z dôvodov
školenia dochádza k pracovným výkyvom. Nejestvuje dostatočne kvalifikovaná
náhrada pracovníkov, tak ako to je vo veľkých podnikoch.
- Pre malé a stredné podniky sú externé školenia prirodzene neúčinné, pretože
pracoviská sú príliš špecifické a zručnosti iných pracovníkov nemožno pokladať za
dostatočné.
- Dôležitým faktom je, že odborná príprava pre malé a stredné podniky je priveľmi
drahá. V konečnom dôsledku je veľmi ťažko nájsť vzdelávaciu inštitúciu, ktorá
dodá služby pre získanie potrebných zručností za prijateľnú cenu.
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