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Modul 2
Modul pre praktické skĺbenie odborného vzdelania a ďalšieho podnikového vzdelávania vo vzdelávacích
inštitútoch a v malých a stredných podnikoch
Všeobecné upozornenia týkajúce sa modulov
Neodškriepiteľným základom pre toto ďalšie vzdelávanie, ktorý platí pre všetky moduly, je mimoriadna
orientácia na metodiku: bez výnimky sa má aplikovať to, o čom sa vyučuje, čiže moderné učebné
metódy orientované na činy, pričom vyučujúci nie sú „poučujúcimi“, ale „sprievodcami pri vyučovacom
procese“. V prípade modulov nejde o sprostredkovanie vedomostí, ide o získanie nových praktických
vedomostí, ktoré majú napomáhať pri vytvorení procesov pre skĺbenie odborného vzdelania a ďalšieho
podnikového vzdelávania. Preto účastníci spájajú učenie v rámci prezenčných seminárov s online –
učením, samoštúdiom a učením v rámci plnenia praktických úloh, ktoré plnia vo svojom vlastnom
pracovnom prostredí. Účastníci sa pravidelne stretávajú v skupinách aj so svojím sprievodcom,
vyhodnocujú skúsenosti, prehlbujú a teoreticky spracúvajú svoje vedomosti.

I. Modul 2 – Úvod
O čo ide a na čom záleží

Účastníci sa v rámci modulu 2 učia, pomocou akých kompozičných prvkov sa prakticky skĺbi odborné
vzdelanie s ďalším podnikovým vzdelávaním vo vzdelávacích inštitútoch a v malých a stredných
podnikoch, o externom vzdelávacom manažmente, vytvorení infraštruktúry a štruktúr, ktoré
podporujú učenie, o stanovení potreby kvalifikovania, o ďalšom vzdelávaní orientovanom na činy/
jednanie a pracoviská ako aj o zásadách pedagogických procesov.
Učebné ciele a obsahy modulu
- oblasti pre pôsobenie externého vzdelávacieho manažmentu,
- vytvorenie infraštruktúry, ktorá je predpokladom pre spomínané skĺbenie,
- vytvorenie štruktúr, ktoré podporujú učenie,
- stanovenie potreby kvalifikovania,
- známe metódy pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie orientované na činy/ jednanie,
- zásady pedagogických procesov v rámci profesijného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania,
- poznámky o učení pomocou nových médií – z pedagogického hľadiska
- ďalšie vzdelávanie orientované na činy/ jednanie
- pracovisko ako miesto, kde sa dá učiť
Čo by mali účastníci/ učiaci sa na konci vedieť
- účastníci vedia ako vytvoriť externý manažment vzdelávania,
- účastníci vedia ako vytvoriť infraštruktúru pri poskytovateľoch vzdelávania,
- účastníci poznajú výhody a nevýhody výučby pomocou nových metód,
- účastníci sa vnútorne stotožnili s možnosťou vytvorenia štruktúr, ktoré podporujú učenie,
- dokážu rozpoznať potrebu kvalifikovania,
- ovládajú zásady pedagogických procesov v rámci vzdelávania a ďalšieho vzdelávania,
- získané poznatky a zručnosti dokážu aplikovať a ďalšie vzdelávanie viesť cestou, ktorá je
orientovaná na činy/ jednanie,
- účastníci poznajú zásady ďalšieho vzdelávania, ktoré sa môže uplatniť pre viaceré remeslá
v oblasti stavebníctva.
Požiadavky pre samoštúdium
V tomto module účastníci samostatne vypracujú príklad pre ďalšie vzdelávanie orientované na činy/
jednanie s využitím v praxi a svoj návrh prezentujú skupine.
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Všeobecné metodické zásady pre sprievodcu
Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje nasledovne: účastníci striedavo navštevujú semináre a učia sa
z učebných materiálov umiestnených na online transferovej alebo učebnej „základni“.
V rámci seminárov je dôležité zorganizovať prácu v skupinkách.
Prezentujú sa pracovné úlohy účastníkov a úlohy v rámci vyučovania.
II. Obsah a praktické úlohy
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Externý manažment vzdelávania
Oblasti pre pôsobenie externého manažmentu vzdelávacieho
Podporovanie externého vzdelávacieho manažmentu
Odborník – vyučujúci – v malých a stredných podnikoch
Vytvorenie infraštruktúry ako predpokladu pre skĺbenie
Vytvorenie infraštruktúry pre skĺbenie poskytovateľov vzdelávania
Vytvorenie štruktúr, ktoré podporujú učenie
Príklady pracovných podmienok, ktoré podporujú učebný proces
Situácia, ktorá si vyžaduje učenie
Stanovenie potreby kvalifikovania
Postup pre stanovenie potreby kvalifikovania
Meranie kompetencie a kompetenčná bilancia
Pedagogický proces – modelové znázornenie
Proces plánovania a prípravy
Realizácia – proces
Vyhodnotenie - proces
Učenie pomocou nových médií z pedagogického hľadiska
Ďalšie vzdelávanie orientované na činy/ jednanie
Známe metódy využívané v rámci profesijného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania
orientovaného na činy/ jednanie
Koncept učebných polí
Ďalšie vzdelávanie v oblasti stavebníctva s možnosťou využitia vo viacerých remeslách
Štruktúra možného modelu ďalšieho vzdelávania pre vedúceho staveniska (predáka)
Pracovisko ako miesto, kde sa dá učiť

Praktické úlohy
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2.1 Externý manažment vzdelávania
Malé a stredné podniky (MSP) často nie sú na základe ich štruktúry a kompetencií schopné zrealizovať
vzdelávanie nasledovníkov a ďalšie vzdelávanie zamestnancov z vlastných síl.
Ukážeme Vám spôsoby, ako môžete efektívne dosiahnuť stanovené ciele vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania zamestnancov v malých podnikoch prostredníctvom organizačných foriem. Externý
manažment, čiže kompetentné vzdelávacie inštitúcie, sú najefektívnejším vyriešením tejto úlohy. Cieľom
je odbremeniť podniky a ďalej rozvíjať ich kompetencie pre vzdelávanie. Podniky tak majú organizačná,
administratívnu a obsahovú podporu v rámci vzdelávacieho procesu.
Manažment vzdelávania je obzvlášť nápomocný v podnikoch, ktoré vzdelávanie realizujú po prvý raz.
Paleta služieb externého vzdelávacieho manažmentu je pre tieto podniky zaujímavá.
Externý manažment pre podnikové vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie obsahuje nasledovné aspekty pre
oboch partnerov.
1. Aspekt: kompetencia vzdelávacej inštitúcie
Vzdelávacie inštitúcia môže úspešne prevziať externý manažment iba vtedy, keď sama dokáže
ponúknuť nové vedomosti pre príslušné oblasti a efektívne ich sprostredkovať. Potrebná je
pripravenosť neustále sa ďalej vzdelávať. Vzdelávacia inštitúcia však musí byť aj po ekonomickej
stránke dostatočne silná, aby dokázala poskytnúť postačujúce technické zázemie. Každá
vzdelávacia inštitúcia musí disponovať vlastným kompetenčným profilom, aby mohla prevziať
externý manažment malého podniku. Odborná kompetencia pre stanovenie potreby vzdelávania
a ďalšieho vzdelávania je v malom podniku len zriedka k dispozícii ihneď, pretože podniky a ich
špecializácia je rozdielna. Potreby sa často stanovia a rozvinú až v spolupráci s klientom. Z toho
vyplývajú nové požiadavky voči vzdelávacej inštitúcii, ktorá musí byť schopná zabezpečiť stály
kvalifikačný proces pre zamestnancov. Potrebné kompetencie potom už často nespadajú do
pedagogickej oblasti a vo zvýšenej miere sa týkajú podnikových ekonomických, metodických
a komunikatívnych kompetencií.
2. Aspekt: Kompetencie podniku
Podnik musí mať aj vlastné kompetencie, ak chce rozvojom podnikového personálu poveriť externú
vzdelávaciu inštitúciu. Ide najmä o názor, že celoživotné vzdelávanie je realitou v úspešných
podnikoch. Kompetencia podniku je aj stanovenie potreby kvalifikácií, ktoré sú časťou podnikovej
stratégie. Je však potrebné brať ohľad na skutočnosť, že len nízky počet malých podnikov ďalšie
vzdelávanie plánuje v rámci rozpočtu. Vo všeobecnosti sa podniky nevyznačujú pedagogickými
kompetenciami, ktoré by umožnili vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie z vlastných personálnych radov.
O vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie sa preto často starajú vzdelávacie inštitúty.
3. Aspekt: Spolupráca podniku a externej vzdelávacej inštitúcie
Popísali sme kompetencie partnerov pre účely externého manažmentu v rámci podnikového
vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a je zrejmé, že na oboch stranách sú kompetencie potrebné,
ktoré partner nemá. Následkom toho je úzka spolupráca partnerov, ktorá je predpokladom úspechu.
Spolupráca má aj vyslovene ekonomické pozadie, obaja partneri sa musia zaujímať o stabilitu
a spoľahlivosť práce toho druhého. Na spoločných aktivitách teda musia obaja partneri aj finančný
zisk. Vzájomná dôvera predstavuje pritom stále viac základ dlhodobej spolupráce, ktorá sa na
základe skúseností môže rozšíriť aj na ďalšie oblasti rozvoja podnikového personálu
a organizačného rozvoja.
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2.1.1 Oblasti pre pôsobenie externého manažmentu vzdelávania
V spolupráci s malými alebo strednými podnikmi sa pre kompetentné vzdelávacie inštitúcie vytvorili polia
pôsobnosti pre externý manažment. Silné stránky partnerov sa navzájom dopĺňajú, z čoho vznikajú
obojstranné výhody.
Silné stránky podnikov sú jednoznačne: ich odborná špecializácia a zväčša inovatívna pracovná
infraštruktúra v podniku.
Silné stránky vzdelávacích inštitúcií sú prirodzene: pedagogicky zdatní zamestnanci
a vzdelávacia infraštruktúra inštitúcie.
Spoločné polia pôsobnosti pre externý manažment z inštitúcie vzdelávania a ďalšieho vzdelávania sa
odvíjajú od charakteru služieb kvalifikačných opatrení a zákazníckej orientácie oboch partnerov.
1. Pole pôsobnosti: Poradenstvo a moderovanie
Za prvé pole pôsobnosti externého manažmentu sa považuje stále poradenstvo medzi partnermi,
pričom cieľom je úzka spolupráca, ktorá má za následok ekonomické výhody. Ekonomický aspekt
zohráva dôležitú úlohu, hoci ho podnik nebude v prvom rade považovať za podnet, ktorý spoluprácu
vyvolal. Najdôležitejším dôvodom je zámer podniku zvýšiť profesijné kompetencie zamestnancov
v záujme rozvoja podniku. Najskôr sa teda analyzuje potreba kvalifikácie z pohľadu perspektívy
a súčasnej situácie v podniku.

Poradenstvo sa týka najmä nasledovných tém:
•
•
•
•
•

či je možné dosiahnuť chýbajúce kompetencie pomocou nových nastavení výhodnejšie
z finančného hľadiska,
či má súčasný personál príslušné predpoklady pre profesijnú podnikovú kvalifikáciu,
či by mali byť radšej zamestnaní učni a mať tak prednosť pred ďalším vzdelávaním existujúcich
zamestnancov,
či sú potrebné investície zo strany vzdelávacej inštitúcie, keď dôjde k vzdelávaniu a ďalšiemu
vzdelávaniu – opatreniam alebo
či sa z ekonomických alebo iných dôvodov opatrenia nemajú zrealizovať priamo v podniku na
pracovisku.

Dôvera tu zohráva dôležitú úlohu. Otvorenosť a rešpekt na oboch stranách je receptom na úspech, ak
vzdelávacia inštitúcia preberá externý manažment vzdelávania podniku.
Moderovanie externého vzdelávacieho manažmentu na seba striedavo vezmú partneri.

2. Pole pôsobnosti: Vyvinutie opatrení a účasť zákazníkov
Vyvinutie vzdelávacích opatrení spoločne, ktoré sa týka ďalšieho vzdelávania popri zamestnaní alebo
účasť podniku na vytvorení úloh pre učňov je ďalším poľom pôsobnosti pre externý manažment
vzdelávania. Vyvinutie vzdelávacieho programu špecifického práve pre tento podnik vo forme curriculum
je úloha, ktorá sa dá vyriešiť len spoločne.
Konzekventná orientácia na zákazníka má aj ekonomický charakter. Pre vzdelávací podnik to znamená
veľké náklady, ak je opatrenie obzvlášť intenzívne pre oblasť personálu alebo sú potrebné ďalšie
investície. Zároveň je pochopiteľné, ak podnik nie je spokojný s opatreniami, ktoré boli ponúknuté ako
štandardné programy iným podnikom. Bezprostredný vzťah k podniku je najdôležitejším argumentom
pre manažment vzdelávania, ak má oň podnik skutočne záujem.
Najdôležitejšie úlohy pri vyvinutí opatrení sa týkajú vzdelávacej inštitúcie, pretože disponuje
pedagogickou kompetenciou. Vzdelávacie inštitúcia k tomu však potrebuje aj ďalšie kompetencie, ktoré
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musia prekračovať bežné odborné znalosti a vedomosti školiteľov a často sa musí pristúpiť
k technickým alebo technologickým novinkám. V záujme kompletnej služby je však zmysluplné, aby tu
boli zainteresovaní aj externí experti, pokiaľ vlastné kompetencie nie sú postačujúce.
Školitelia vo vzdelávacej inštitúcii a školitelia/ sprievodcovia v podniku nie sú len učiteľmi, oni sami sa na
tomto poli učia. Musia teda nadobudnúť ďalšie kvalifikácie, aby sa želané inovácie presadili v rámci
vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Prevádzka i profesijné vzdelanie sa profesionalizuje, zmenia sa aj
funkcie zamestnancov. Súčasťou konceptu musí byť aj samoštúdium v rámci podniku, čo vedie k tomu,
že metódy a techniky učenia sa v staršom veku odovzdajú ďalej a využívajú sa moderné médiá
získavania vedomostí (e-learning).
Školiteľ sa popri svojej činnosti čoraz intenzívnejšia zaoberá stanovovaním potrieb, je poradcom
učiacich sa aj poradcom podniku. Rozširuje spektrum svojich úloh a rozhodujúco prispieva k premene
vzdelávacej inštitúcie na poskytovateľa služieb pre malé a stredné podniky. Vzdelávacia inštitúcia sa na
trhu môže natrvalo umiestniť iba vtedy, ak jej zamestnanci majú tieto dodatočné kvalifikácie.

3. Pole pôsobnosti: Spoločná realizácia a starostlivosť o opatrenia
Ťažiskom externého vzdelávacieho manažmentu je samozrejme realizovanie opatrení. Tu sa uplatňujú
špeciálne pedagogické kompetencie vzdelávacej inštitúcie. Na podniky sa kladú požiadavky, aby mohli
ovplyvňovať obsah jednotlivých opatrení.
K požiadavkám patrí:
• sprístupnenie podnikových informácií a údajov, ktoré sú v záujme podniku za účelom vzdelávania
a ďalšieho vzdelávania,
• dohoda o čase a mieste učenia s cieľom využívať najmä možnosti podniku,
• spolupôsobenie pri výbere úloh relevantných pre vzdelávanie, ak sú zainteresovaní aj učni do
podnikových procesov,
• podpora pri zaradení zamestnancov podniku v rámci starostlivosti o učňov do špeciálnych
odborných oblastí,
• účasť na prezentácii výsledkov úloh, ktoré majú súvis so vzdelávaním, prezentujú učiaci sa pred
zástupcami podniku.

4. Pole pôsobnosti: Financovanie o organizácia
externý manažment vzdelávania potrebuje príslušný koncept financovania, ktorý vypracujú partneri vo
vzájomnej spolupráci. V popredí sa nachádza hospodárnosť oboch podnikov. .
manažment vzdelávania znamená pre malé a stredné podniky radu pozitívnych efektov, a to najmä
•
•
•

s personálnou oblasťou a s investíciami nie sú spojené náklady,
vzdelávacia inštitúcia môže byť poverená organizačnými úlohami,
zodpovednosť za vzdelávacie opatrenia sa prenesie na profesionálnych zamestnancov vzdelávacej
inštitúcie s pedagogickými skúsenosťami.

Nevýhody sa môžu objaviť, ak sa zamestnanci budú v malej miere zúčastňovať na kvalifikácii súvisiacej
s podnikom. Preto je veľmi dôležité, aby podnik úzko spolupracoval s externou vzdelávacou inštitúciou.

2.1.2 Podporovanie externého manažmentu vzdelávania
Externý manažment vzdelávania ponúkne špecifické riešenia pre oblasť, v ktorej je podnik činný, ide tu
o východiskové riešenia. Rozhodujúcu úlohu tu zohrávajú samotní zamestnanci, dotejšie vzdelávacie
aktivity a skúsenosti s externým vzdelávacím manažmentom. Hore uvedené ponuky budú zaujímavé
najmä pre podniky, ktoré nemajú doteraz tradíciu podnikového vzdelávania.
Podniky môžu vnímať podporu vzdelávacej inštitúcie s rôznou intenzitou.
VETwin-winModel

Modul 2

-6-

Nižšie uvádzame príklady, ktoré znázorňujú rôznorodé možnosti podpory podnikov v rámci
vzdelávacieho procesu:
Externý personálny manažment
-

analýza: množstvo odborníkov a personálu
analýza: pracoviská a potreba vzdelávania
poradenstvo ohľadne možností zabezpečenia odborníkov
vypracovanie konceptu pre rozvoj personálu

Príprava vzdelávania
-

poradenstvo ohľadne otázok o vzdelávaní vo vlastnom podniku
stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vzdelávacích potrieb
preverenie predpokladov podniku na vzdelávanie
marketingová podpora vzdelávania

Plánovanie vzdelávania
-

Matching pri obsadzovaní vzdelávacích miest
podpora pri vytváraní podnikového vzdelávacieho plánu
organizovanie kombinovaného vzdelávania
podpora pri administratívnych úlohách

Realizovanie vzdelávania
-

prevzatie všetkých vzdelávacích úsekov
sprostredkovanie tém presahujúcich odbory
Konfliktmanagement
sociálno-pedagogické pozadie vzdelávania

Ukončenie vzdelávania
-

štruktúrovaná príprava pre preverenie
podpora pri vytváraní skúšobných častí
rady pre podnik po ukončení vzdelávania
podpora pri administratívnych úlohách

2.1.3 Odborník – vyučujúci – v malých a stredných podnikoch
Mnohé podniky do vzdelávania zapájajú vlastný personál, hoci externý manažment vzdelávania môže
prebrať podnikové vzdelávanie v plnom rozsahu.
„Odborník – školiteľ“ môže v malom alebo strednom podniku prebrať v súvislosti s profesijným
vzdelávaním prostredníctvom externého vzdelávacieho manažmentu najmä nasledovné úlohy.
Školiteľ v malom alebo strednom podniku ja kontaktná a dôverná osoba pre učňov v podniku, na ktorú
sa obrátia ak sa chcú kontaktovať s externým manažmentom.
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Popri iných pracovných úlohách sa školiteľov týkajú aj nasledujúce úlohy:
-

vysvetľuje prácu učňovi
sprostredkúva svoje vedomosti
pozoruje ako sa pracuje
motivuje učňov
pomáha pri plánovaní a realizácii
vyberá prácu
hodnotí pracovné procesy
vyhodnocuje prácu učňov
pomáha pri realizácii nápadov v podniku
pomáha aj s osobnými a školskými problémami

Požiadavky voči školiteľovi
Školiteľ musí spĺňať určité osobnostné predpoklady, aby mohol vykonávať hore uvedené úlohy.
Manažment podniku musí preto pri výbere školiteľov postupovať veľmi opatrne. Školiteľ sa pohybuje na
rozhraní profesijnej činnosti a vzdelávania a musí vyhovieť obom stranám. Je aj podporným elementom
a prispieva k tomu, aby sa v podniku zrealizovala výučba a vyvinula sa vzdelávacia kultúra na mieru šitá
podniku.
Školiteľ je aj podnikový dôverník a vďaka špeciálnym a osobným úlohám, ktoré prideľuje, sa mu dostáva
aj zreteľné ohodnotenie.
Kvalifikácia školiteľa
Ak sa pozrieme na hore uvedené požiadavky, prichádza otázka o pedagogickej kvalifikácii, resp.
primeranej pedagogickej rekvalifikácii.
Vychádzame z toho, že školiteľ má na základe svojich odborných kompetencií v podniku autoritu
a nesmie byť „doučovateľom“ s obmedzenými právomocami.
Kvalifikácia by sa mal okrem iného vzťahovať na tieto oblasti:
- zácvik a schopnosť pracovať s materiálmi, príručkami a didaktickými zásadami, ktoré mu dal
k dispozícii inštruktor,
- účasť na vytváraní úloh primeraných k vzdelávaniu,
- účasť na vytváraní analýz pre pracovné miesta učňov.

2.2 Vytvorenie infraštruktúry ako predpokladu pre skĺbenie
Skĺbenie odborného vzdelania a podnikového ďalšieho vzdelávania je v prvej línii úlohou samotného
personálneho a organizačného rozvoja podniku.
Úspech skĺbenia odborného vzdelania a podnikového ďalšieho vzdelávania závisí najmä od toho, či sa
podarí vytvoriť vhodné podmienky pre učenie v rámci pracovného procesu. Doterajšie analýzy o stave
skĺbenia týchto dvoch elementov v malých podnikoch poukazujú na problémové oblasti, ktoré zohrávajú
kľúčovú funkciu pri efektívnom vyvíjaní kompetencií zamestnancov. Získané poznatky potvrdzujú, že
• pre skĺbenie je v rámci podniku potrebná infraštruktúra, aby sa dal vyčerpať potenciál
zamestnancov pre profesijno – podnikové vyvíjanie kompetencií,
• vybudovanie infraštruktúra predstavuje dlhodobý proces rozvoja personálu aj organizácie a pre
podnik má strategický význam
• a že je značný rozdiel pri vyvíjaní kompetencií zamestnancov v malých a stredných podnikoch.
Vychádzame z toho, že podniky, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov, dokážu len vo
výnimočných prípadoch skĺbiť vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie samostatne iba pomocou
interných opatrení. Potrebujú stálu externú podporu pri vytváraní infraštruktúry.
Vyčerpanie možností ako skĺbiť uvedené elementy je viazané na infraštruktúru, ktorá podporuje učenie.
Pojem „infraštruktúra“ označuje v malých podnikoch v súvislosti so skĺbením odborného vzdelania
a podnikového ďalšieho vzdelávania príslušné materiálne, inštrumentálne a osobnostné predpoklady.
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Osobnostné predpoklady
Tu sa ráta:
- riadiaci pracovníci s podnikovou pedagogickou kompetenciou
- učni a vzdelaní odborníci s podnikovou pedagogickou kompetenciou
- interné a externé poradenstvo a tréneri, ktoré dokážu spolupôsobiť pri odbornom vzdelávaní
a podnikovom ďalšom vzdelávaní.
Materiálové predpoklady
Tu sa ráta :
- potrebné pracovné, vyučovacie a učebné pomôcky vrátane príslušného hardvéru a softvéru
- doplnkové učebné miesta a ostrovy
- vhodne vytvorené pracoviská s účelným vybavením priestorov
- informačné a komunikačné zariadenia, ktoré umožňujú získanie a spracovanie informácií z odbornej
literatúry, odborných časopisov a z internetu.
Inštrumentálne predpoklady
Tu sa ráta:
- zákony, nariadenia a podnikové dohody, ktoré podporujú skĺbenie
- podniková kultúra, ktorá podporuje skĺbenie
- nástroje (tolls, metódy, pracovné prostriedky), ktoré čo najviac podporujú skĺbenie
- zorganizovanie práce, vyučovania a učenia tak, aby sa podporovalo skĺbenie
- poskytnutie potrebného času na výučbu
- financovanie skĺbenia profesijného vzdelávania a podnikového ďalšieho vzdelávania
- zhodnotenie a uznanie učebných a pracovných výsledkov
- zabezpečenie kvality skĺbenia
Infraštruktúra sa dá zaradiť do procesu skĺbenia ako je zobrazené ďalej:

Vízia podniku
Podniková stratégia

Vzdelávacie politické zásady
Ekonomické ciele
Vzdelávacie koncepty
Programy financovania a podpory

Ciele podniku
Skĺbenia vzdelania a
ďalšieho vzdelávania
Infraštruktúra v podniku
• Materiálové predpoklady
• Inštrumentálne
predpoklady vrátane
podporných inštrumentov
• Osobnostné predpoklady
o Riadiaci personál
o Zamestnanci a učni
o Externí poradcovia
Financovanie

Podmienky
• Podniková kultúra
• Kultúra učenia
• Časový limit
• Finančný limit

VETwin-winModel

Výsledky
• Získané odborné
kompetencie pre
regulovania konania a
správania zamestnancov

Učebné a pracovné obsahy
Učebné a pracovné metódy
Organizácia učenia a práce

• Certifikáty

Procesné aktivity (čiastkové
kroky)

• Produkty pracovného
procesu

Simultánne skĺbenie
v rámci
vzdelania a ďalšieho
vzdelávania integrovaného
do procesov

• Prevedenie regulácie
konania a správania

• Zlepšenie
konkurencieschopnosti
• Rozvinutá infraštruktúra

Sekundárne efekty
• Poznatky o skĺbení
• Posilnená sieť zúčastnených
partnerov

Modul 2

-9-

Dôležitú úlohu preberajú podporné nástroje/ inštrumenty. Pôsobia ako podporné prostriedky, ktoré majú
malé a stredné podniky k dispozícii, aby sa skĺbenie zrealizovalo externe.
K podporným inštrumentom patria najmä:
- nástroje pre riadiacich pracovníkov (moduly, pokyny, metódy, pracovné prostriedky),
- nástroje pre učiacich sa (moduly, pokyny, metódy, pracovné prostriedky),
- nástroje pre poradcov, mentorov, sprievodcov
- informačné a komunikačné zariadenia pre získanie informácií
- pracovné, vyučovacie a učebné prostriedky (vrátane médií pre samoštúdium)
- doplnkové učebné miesta s účelným vybavením

2.2.1 Vytvorenie infraštruktúry pre skĺbenie poskytovateľov vzdelávania
Keďže potrebná infraštruktúra v malých a stredných podnikoch často nie je dostatočná, musia si ju
získať prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií.
Vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa stali poskytovateľmi vzdelávania pre malé a stredné podniky, preberajú
orientáciu na povolanie, výber a starostlivosť o učňov, sú dodávateľmi profesijných opatrení pre
vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, ktoré sú šité na mieru podniku a stanovujú profesijno – podnikový
rozvoj kompetencií zamestnancov uprostred konceptov a ponúk.
Pri vyvíjaní infraštruktúry pomocou vzdelávacích inštitúcií vzniká potreba jednať nasledovne:
Osobnostné predpoklady pre infraštruktúru:
•

osobnostné predpoklady riadiaci zamestnanci vnímajú ako rozhodujúci faktor pri profilovaní ako
poskytovateľ vzdelávania,

•

osobnostným elementom infraštruktúry v rámci skĺbenia vzdelania a ďalšieho vzdelávania sú
pevné kooperačné vzťahy s podnikovými poradcami a inými expertmi, ktoré vybuduje
vzdelávacia inštitúcia. Spolu komplexne analyzujú problémové situácie u zákazníkov, aby mohli
z výsledkov odvodiť špeciálne vzdelávacie, poradenské potreby a potreby starostlivosti.

Materiálové predpoklady infraštruktúry:
•

materiálové predpoklady vo vzdelávacej inštitúcii sú zamerané na profesijné vzdelávanie.
Technické vybavenie iba málokedy umožní sprostredkovanie obsahov pre ďalšie vzdelávanie.
Ani ekonomicky často nie je možné zaobstarať si hodnotné stroje len za účelom vzdelávania či
ďalšieho vzdelávania. Preto je spolupráca s podnikom a ďalšie vzdelávanie v pracovnom
procese variantom, ktorý sám podnik uprednostňuje,

•

vzdelávacie inštitúcie vytvárajú predpoklady na to, aby boli k dispozícii pracovné, vyučovacie
a učebné prostriedky, ktoré slúžia na získavanie základných kompetencií a špeciálnych
kompetencií pre nové technologické oblasti.

•

Vzdelávacie inštitúcie spolu s malými podnikmi vytvoria vhodné učebné miesta, resp. ostrovy,
ktoré zmysluplne dopĺňajú vyučovacie a učebné procesy.

•

Vzdelávacie inštitúcie vytvárajú podmienky na to, aby boli k dispozícii informačné
a komunikatívne zariadenia, ktoré umožňujú získanie a spracovanie informácií z odbornej
literatúry, odborných časopisov, digitálnych databánk a z internetu.
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Inštrumentálne predpoklady infraštruktúry:
•

Vzdelávacie inštitúcie vytvoria podmienky na to, aby boli analyzované nástroje k dispozícii pre
samotnú prácu, ale aj pre malé a stredné podniky.

•

Vzdelávacie inštitúcie vytvárajú predpoklady na to, aby sa podnikom ponúkli na mieru šité
ponuky, čo sa týka vzdelávania, poradenstva a starostlivosti.

Rozsiahla podpora malých podnikov v súčasnosti poukazuje na výrazné medzery čo sa týka dlhodobej
starostlivosti o personál v rámci skĺbenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a tiež starostlivosti
o podnik počas celého procesu.

2.3 Vytvorenie štruktúr, ktoré podporujú učenie
Vytvorenie štruktúr, ktoré podporujú učenie sú dôležitým aspektom pri vyvíjaní učebnej kultúry a skĺbení
vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, sú dlhodobo rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť
podniku.
Pojem „štruktúra, ktorá podporuje učenie“, sa dá definovať nasledovne:
„Štruktúra, ktorá podporuje učenie“ je učebná situácia, ktorá čo najlepšie podporuje učebný proces. Jej
obsahom je optimálna orientácia na funkciu jednotlivých elementov štruktúry a optimálne spojenie medzi
jednotlivými elementmi štruktúry.
K rozvoju kompetencií prispieva okrem tradičného ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie predovšetkým
učenie v rámci pracovného procesu. Spomenutú učebnú formu podporuje vytvorenie pracovísk podľa
kritérií, ktoré podporujú učenie, napr. vytvorenie možností spolupráce a komunikácie, účasť
zamestnancov, dostatočný feedback o vlastnom pracovnom výsledku alebo ergonomické okolie.
Efektívny proces výučby a kvalitné výsledky závisia najmä od toho, aké budú podmienky, ktoré by mali
učenie podporovať.
Elementy, ktoré umožňujú vyučovacie procesy a získanie kompetencií, rozdeľujeme nasledovne:
-

Vnútorné, individuálne a vzťahujúce sa na osobnosť a

-

Vonkajšie, sociálne, vzťahujúce sa na spoločnosť

Vnútorné, individuálne elementy a elementy vzťahujúce sa na osobnosť sú okrem iného:
- individuálne hodnoty a normy pre učenie
- motivácia a ochota učiť sa
- aktívny a osobný prístup pri získavaní kompetencií
- kompetencia pre samoštúdium s ohľadom na samostatne stanovené ciele a obsahy, na optimálne
zvolenie metód a organizačných foriem
- komunikačná schopnosť a ochota spolupracovať
- interné metódy a spôsoby osvojenia, upevnenia a využívania vedomostí
- schopnosť samostatne vyhodnotiť učebné výsledky
Vonkajšie, sociálne elementy a elementy vzťahujúce sa na spoločnosť sú okrem iného.:
- právne a inštitucionálne rámcové podmienky
- učebné miesta, ktoré sú k dispozícii s ich funkciami, ktoré učenie podporujú
- sociálne zaradenie do formálnych a neformálnych skupín
- poskytnutie informácií
- učitelia, mentori, tútori a koučovia, ktorí sú k dispozícii
- finančné zázemie pre učebný proces a získavanie kompetencie
- verejné uznanie výkonov pri učení a získavania kompetencie
- regionálna kultúra učenia a podniková kultúra
VETwin-winModel
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Využívanie štruktúr, ktoré podporujú učenie a individuálne vyčerpanie priestoru na vytvorenie
podmienok je viazané na úlohy a situácie, ktoré podporujú učenie. Tieto sa stanovujú a volia buď
samostatne alebo sa prenesú.
Počet štruktúrnych elementov podporujúcich učenie a rôznorodé možnosti ich pôsobenia sa zobrazujú
zmysluplne a tým je aj zoradenie elementov systematické.
systém usporiadania štruktúr, ktoré podporujú učenie sa zobrazí pomocou matrixu s premennými
- elementy a pedagogické procesy a
- priestory zobrazenia elementov
(pozri zobrazenie 1).
Osobnostné a stredné elementy pedagogického procesu sa môžu doplniť okrem iného
- možnosťami financovania výučby,
- variantmi vyhodnocovania a a uznania učebných výsledkov a
- formami organizácie učenia,
aby sa ozrejmili rôzne možnosti „štruktúr podporujúcich učenie“.
Možnosti štruktúrnej analýzy učebného procesu je daný systémom didaktických funkcií:
-

príprava na učebný proces
sprostredkovanie a prijatie cieľov tými, ktorí sa učia
práca na obsahu učebných látok
prijatie, spracovanie a hodnotenie informácií
upevnenie získaných vedomostí a znalostí
kontrola a vyhodnotenie učenia

Pri vytváraní štruktúr, ktoré podporujú učenie sa analyzuje vplyv na každú didaktickú funkciu.
Z dôvodu prehľadnosti sa vytváranie štruktúr rozdeľuje nasledovne:
- individuálny priestor na vytvorenie štruktúr, v ktorom berie ohľad nielen na toho, kto sa učí, ale aj na
jeho osobné prostredie ako rodina, skupina učiacich sa, sociálne skupiny, spolky atď.,
- organizačný priestor na vytváranie štruktúr, v ktorom sú zahrnuté nielen inštitúcie, ktoré dávajú prácu,
ale aj inštitúcie, ktoré podporujú učenie (napríklad poskytovatelia vzdelávania),
Zobrazenie 1: systematizovanie štruktúr, ktoré podporujú učenie

Elementy

Priestory na vytváranie štruktúr
Individuálny priestor na vytvorenie
organizačný priestor na vytvorenie
štruktúr
štruktúr

Osobnostné elementy
1 Učiaci sa
sebadisciplína,
sociálna identifikácia,
orientácia na úspech,
profesijné a životné ciele,
skupinové normy,
hodnoty,
rozpoznávanie problémov,
vzťah študujúci - učiteľ
2 učiaci
Ochota učiť sa,
Motivácia,
vzťah študujúci - učiteľ,
pedagogické schopnosti

VETwin-winModel

Corporate Identity,
Podniková kultúra,
Inovačná kultúra

Podniková pedagogická kompetencia
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Stredné elementy
3 Situácia
hodnoty,
vyžadujúca si
zvedavosť,
učenie
životné ciele,

Pracoviská vyžadujúce si vzdelávanie,
Podniková kultúra,
Inovačná kultúra

4 Učebné ciele

profesijné a životné ciele,
rozpoznaná potreba štúdia

Vedomosti o budúcich požiadavkách a
možnostiach, ponuky vzdelávania,
Kariérna cesta

5 Učebné metódy

Ochota k samoštúdiu,
Schopnosť riešiť problémy,
Schopnosť používať moderné metódy

Poskytnutie miesta na učenie,
Prepojenie učenia a práce,
Coaching

6 organizácia

Možnosť individualizácia a modualizovania

7 Vyhodnotenie
a uznanie
učebných
výsledkov
8 financovanie

Vlastná aktivita,
Uznanie v rodine a sociálnom prostredí

Podniková kultúra,
individualizácia,
učebné ostrovy,
učenie integrované do práce
uznanie,
povýšenie

Ochota samostatne sa financovať,
Vzájomná podpora a pomoc

Oslobodenie (od povinnosti)

účinnosť štruktúr, ktoré podporujú učenie, závisí v rozhodujúcej miere od jednotlivých elementov a ich
pôsobenia v rámci systému.
Popri všeobecných vyhláseniach ohľadne vytvorenie podmienok pre učenie sa odporúča analyzovať
každé vzdelávacie opatrenie, resp. pre každú učebný koncept analyzovať štruktúry, ktoré podporujú
učenie s cieľom optimálne ich nastaviť.
Vytvorenie týchto štruktúr má veľký vplyv na efektivitu a výsledok učebného procesu a tiež na rozvoj
podnikovej kultúryPracovné podmienky, ktoré podporujú učenie sa musia nastaviť tak, aby učebné procesy naozaj
podporovali a vyjadrovali ich potrebu.
Tomu majú zodpovedať pracovné úlohy, plánovanie, príprava, realizácia, kontrolovanie a organizovanie.
Učenie v rámci pracovného procesu je doplnením tradičného konceptu pre ďalšie vzdelávanie. Pretože
pracovné systémy, ktoré si vyžadujú učenie a kompetencie a od účastníkov neustále prispôsobovanie
sa - čiže učebné procesy, vedú k tomu, že sa existujúce kvalifikácie využívajú a ďalej rozvíjajú.
Oddelenie pracoviska od učebného miesta nesľubuje veľký úspech.
Vytvoriť pracovné miesta tak, aby podporovali učenie, je veľkou šancou pre podnikové ďalšie
vzdelávanie, aby sa iniciovali a podporovali zmeny. Ďalšie vzdelávanie v rámci podniku je partnerom aj
pre podnikovú ekonomiku.
Od Vás sa vyžaduje
- definovať trh na základe zákazníckych požiadaviek a želaní,
- upevňovať ich jadrové kompetencie a na ich základe vytvárať učebné procesy,
- systematický rozvoj nových vzdelávacích služieb,
- organizovať siete v rámci kompetencií s ekonomikou a
- naviazať na seba personál s ochotou akceptovať inovácie a kompetenciami presadzovať ich.
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2.3.1 Príklady pracovných podmienok, ktoré podporujú učebný proces
Príklad: Projektová práca
znamená to, že na projektoch pracujú osoby s rôznymi kompetenciami, že projekt obsahuje inovácie
a získané vedomosti sú štruktúrované:
- výber projektov pre rozvoj kompetencií a stanovenie časového rámca
- definovanie požiadaviek na projekty a zamestnancov
- objasnenie, ktoré kompetencie majú zamestnanci získať a v akom osobnostnom zložení sa spracujú,
aby sa kompetencie získali
- stanoviť, ako sa získané vedomosti zdokumentujú a reflektujú
Príklad: Job Rotation
Job Rotation je rozvoj kompetencie, keď sú pracovné obsahy rozdielne, je daný systematický postup
a je možné získať vedomosti, ktoré stavajú jedna na druhej:
- výber činností, ktoré podporujú kompetencie
- objasnenie časového rámca a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť zmenou pracovného miesta
- dohoda a činnostiach v rámci konkrétnej pracovnej oblasti
Príkladl: Systematická výmena skúseností
ide tu o transfer vedomostí napríklad v rámci návštevy iných prevádzok alebo oblastí:
- výber zákazníkov, dodávateľov alebo trhov napríklad kvôli spoznávaniu nových pracovných metód
- objasnenie, ktoré skúsenosti si ktorí zamestnanci majú vymeniť
- odovzdávanie získaných vedomostí kolegom, napr. v rámci workshopov
Príklad: Učebné ostrovy
- podporovanie decentrálneho učenia priamo v pracovnej oblasti
- princíp čiastočnej autonómnej skupinovej práce
- integrácia techniky, organizácie a človeka
- rozvoj profesijnej kompetencie jednať
- vloženie do celkového podnikového rozvoja
- podpora kultúry vlastnej kritickej reflexie

2.3.2 Situácia, ktorá si vyžaduje učenie
je potrebná najmä v prípade učenie v rámci pracovného procesu, aby mali zamestnanci mali možnosť
získať nové vedomosti, schopnosti a zručnosti.
Čo znamená „situácia, ktorá si vyžaduje učenie“?
Ide o stav okolia viazaný na čas a miesto a indivíduum, pričom človek v konkrétnom čase a na
konkrétnom mieste nedisponuje predpokladmi, na základe ktorých dokáže dosiahnuť želaný stav. Tento
stav si vyžaduje zmenu konania a správania, ktorá sa dosiahne osvojením učebného obsahu a ochotou
učiť sa.
Situácia môže vzniknúť na základe cudzieho alebo samostatného usmernenia. Môže byť teda
výsledkom daných úloh, resp. stanovenia problému alebo na základe rozpoznania problémovej situácie.
Viaceré subjektívne a objektívne požiadavky ovplyvňujú ochotu indivídua venovať sa potrebnému
učebnému procesu.
Ide najmä a tieto požiadavky
- záujem o poznatky,
- sociálna identifikácia,
- identifikácia s vyučujúcim,
- dosiahnutie profesijných a životných perspektív,
- dosiahnutie osobných výhod,
VETwin-winModel
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- túžba dosiahnuť určitý sociálny status,
- túžba po pochvale,
- vyhýbanie sa neúspechom
Rozpoznaná situácia určuje nasadenie individuálnych zdrojov pre učebný proces a rozhoduje
o efektivite učenia.
Situácia musí byť stanovená veľmi precízne a presvedčivo, aby boli učiaci sa motivovaní a ochotní
podporovať potrebné zdroje.
(Zdroje: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen)

2.4 Stanovenie potreby kvalifikovania
Základné myšlienky
Základom pre plánovanie vzdelávania je osobná potreba kompetencie jednať. V oblasti profesijného
vzdelávania určujú vzdelávacie plány minimálne profesijné požiadavky. Potreba dodatočnej kvalifikácie
sa určuje samostatne, aby sa učni mohli včas začleniť do obchodných procesov. V rámci ďalšieho
vzdelávania sa však plánovanie neviaže na nijaké externé vzory. Osobné a profesijné potreby sú
rozhodujúcimi kritériami pre učebné ciele.
Na stanovenie potrieb sa používajú prakticky využiteľné metódy a nástroje pre analyzovanie potrebnej
kvalifikácie.

2.4.1. Postup pre stanovenie potreby kvalifikovania
Je potrebné zodpovedať si tieto otázky:
1. krok:

Aké kvalifikácie a kompetencie zamestnanci potrebujú, aby mohli spĺňať pracovné
úlohy? (želaný stav)

2. krok:

Aké kvalifikácie a kompetencie majú zamestnanci? (terajší stav)

3. krok

Aké sú rozdiely medzi tým, čo vnímame ako potrebné (želaný stav) a tým, čo máme
(terajší stav)? Z toho vychádza subjektívna potreba kvalifikácie, t.j. čo sa musia
zamestnanci naučiť, aby požiadavkám vystačili.

Stanovenie želaného stavu
Dôležité je najskôr odpovedať na otázku, ktoré činnosti sa majú analyzovať. Najjednoduchšie na ňu
odpovieme, ak vychádzame z podnetov potrieb kvalifikácie. Tými môžu byť:
• Prijímajú sa noví zamestnanci alebo dochádza k personálnym zmenám v podniku,
• V podniku sa zaviedli nové stroje, metódy, postupy,
• Rámcové podmienky pre činnosti sa zmenili a podnik na zmeny musí reagovať,
• Systematicky sa vyskytujú nedostatky a chyby, kvalita nie je postačujúca, nedodržiavajú sa
termíny, je priveľa reklamácií,
• Zníženie obratov a stúpajúca fluktuácia atď.
• Nespokojnosť alebo neistota zamestnancov.
Tieto podnety sú východiskom pre stanovenie požiadaviek.
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Popis činnosti
Ak je oblasť, v rámci ktorej sa má nájsť potreba kvalifikácie, ohraničená, je potrebné preskúmať činnosti
– analýza potrieb. Začína sa popisom toho, čo treba urobiť, nezávisle na osobách. Ak ide napr.
o obsluhu stroja, musia sa popísať všetky postupy, manipulovanie, medzikroky, čiastkové úlohy.
Analýza požiadaviek
Z popisu sa dajú odvodiť požiadavky, avšak je jasné, že si nebudeme vo všetkom istí. Každú čiastkovú
úlohu/ krok ja potrebné analyzovať zodpovedaním nasledujúcich otázok:
• Aké kompetencie sú potrebné?
• Aké metodické kompetencie sa vyžadujú?
• Aké sociálne kompetencie sa vyžadujú?
• Aký osobný postoj, prístup a vlastnosti sú potrebné?
Na to sú k dispozícii napr. tieto metódy:
• Kladenie otázok príslušnej osobe
• Kladenie otázok expertom, resp. odhad požadovaných pracovných úloh v kruhoch expertov

Stanovenie terajšieho stavu
Tu sa obraciame na účastníkov, aby sme zistili, nakoľko spĺňajú doteraz požadované kvalifikácie, resp.
kde vidia potrebu kvalifikácie.
Tu môžeme použiť nasledovné metódy:
• Priame otázky príslušnej osobe, čo sa týka ťažkostí, ktoré jej požiadavky pri práci spôsobujú
• Otázky na kolegov a nadriadených, žiadania o odhad potreby kvalifikácie na základe zoznamu
požiadaviek
• Analýza chýb a odchýlok
• Vlastný odhad príslušných osôb
• Pozorovanie a odhadnutie

Stanovenie potreby kvalifikácie
Na konci ide o to, aby sa stanovená potreba vzdelávania systematicky vzťahovala na rôzne úrovne
kompetencií (znalosti, schopnosti, odborné kompetencie, kompetencie jednať atď.) a na tomto základe
sa ďalej plánovalo
Potreba kvalifikácie je odrazom podnikových potrieb a osobného rozvoja zamestnanca. Do úvahy tu
berieme nasledovné otázky:
• Čo by chcel zamestnanec pri svojej práci lepšie vedieť a poznať?
• Zaujíma ho pozadie práce, ktoré doteraz nepochopil?
• Po čom zamestnanec túži, čo by chcel dosiahnuť?
• Ktoré biografické výzvy je aktuálne potrebné zvládnuť?
Tieto otázky sa už vymykajú profesijnému konceptu. Zamestnanci by si mali položiť všeobecnú otázku,
kde sa nielen profesijne, ale aj osobne nachádzajú, ako by sa chceli ďalej rozvíjať, ktoré prednosti chcú
rozvíjať a ktoré slabé miesta chcú prekonať.
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2.4.2 Meranie kompetencie a kompetenčná bilancia
konkurencieschopnosť podniku určujú najmä zamestnanci, ktorí sú nielen kvalifikovaní, ale aj
kompetentní. Kompetencie sa vnímajú ako schopnosť sebaorganizovania. Sebaorganizovanie je teda aj
každé konanie v otvorených problémových situáciách
Základné kompetencie (key competences):
-

sebaorganizácia a vlastné kompetencie
kompetencia zamestnancov
kompetencia ohľadne aktivít a konania
odborná kompetencia a kompetencia ohľadne metód
sociálno – komunikatívna kompetencia

Pomocou vhodných metód a nástrojov je možné kompetencie zaznamenať a zmerať.
meranie kompetencií
cieľom pri použití nástrojov na stanovenie kompetencií v podniku je podporovať zamestnancov
konštruktívne a s orientáciou na budúcnosť a podporovať aj individuálny rozvoj.
unterstützen.
nejde pritom o štandardné opatrenia, ale o nástroje orientované na individuálne silné a slabé stránky
zamestnanca a potreby podniku. Cieľom je potreby rozpoznať včas a úspešne zvládať požiadavky na
pracovisku teraz aj v budúcnosti.
Používajú sa rôzne metódy, napríklad testy, biografické dotazníky, pracovné simulácie a lebo skúšky,
inventúry prostredníctvom tzv. portfólií alebo Assessment-Centrá. Rozličné materiály cvičenia slúžia na
rozpoznanie vlastných kompetencií a identifikovanie možností zlepšenia a rozvoja.
Kompetenčná bilancia
Sú súhrnom stanovenia, zhodnotenia a validácie analýz kompetencie. Rovnako zohľadäujú formálne –
non – formálne aj neformálne získavanie kompetencií. Dajú sa vďaka nim skoncipovať tréningy a kroky
pre ďalšie vzdelávanie. Sú veľmi efektívne, nestoja veľa námahy ani času.
V rámci kompetenčnej bilancia osoba dostane výsledky individuálnych testov, Európsku Biografiu,
výsledok rozhovoru medzi štyrmi očami, modulárne individuálne tréningové programy a certifikát jeho
kompetenčnej bilancie s pečaťou.
Ciele stanovenie kompetencií v podniku:
•
•
•
•

Stanovenie špecifických organizačných kompetenčných požiadaviek a ich pretavenie do
požiadaviek vzťahujúcich sa na osoby,
Odovodenie od špecifických kompetenčných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na činnosti, resp.
úlohy,
Diagnóza špecifických osobných kompetenčných potenciálov a ich perspektívne využitie,
Podnety k samostatne organizovanému rozvoju kompetencií.

Pritom môžu prísť impulzy ohľadne
•
•
•
•
•
•

Podpora diferencovaného plánovania a rozvoja personálu,
Posilnenie tímovej efektivity,
Podpora samostatne organizovaného ďalšieho vzdelávania,
Plánovanie ďalšieho vzdelávania vo vzťahu k potrebám a budúcnosti,
Podpora zvyšovania kvality práce na riadiacej úrovni,
Nový pohľad na podnikové profesijné ďalšie vzdelávanie.
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2.5 Pedagogický proces – modelové znázornenie
tu nájdete zjednodušené znázornenie pedagogického procesu z didaktického hľadiska. Obsahuje
dôležité elementy pre proces osvojovania si situácií pri učení.
Od porozumenia pedagogického procesu sú odvodené metodické riešenie pre efektívne osvojenie si
učebných obsahov. Model predstavuje vonkajší rámec preadenia do oedagogickej praxe.
Pedagogický proces predstavuje spoločná činnosť učiaceho sa a vyučujúceho s cieľom osobnostného
rozvoja. Uskutočňuje sa kontaktom a za optimalizovaných podmienok.
Modelovanie
1. Osobnostné elementy
- učiaci sa
- vyučujúci
2. Vecné momenty
- cieľ
- obsah
- metodický postup/ metódy
- organizácia
- výsledok

2.5.1 Proces plánovania a prípravy
Základom plánovanie vzdelávacích opatrení je Curriculum.
Určuje cieľ, obsah, metódu, formu organizácie a sprostredkovania výsledkov.
základná myšlienka plánovacieho a prípravného procesu
- štruktúrovať učebné obsahy s ohľadom na celkové ciele Curriculum a učebné ciele modulu
strukturieren
- metodický postup
- anlýza učebných obsahov modulu a obsahu činností účastníkov
- didakticko – metodická príprava úloh, projektov, učebných aranžmánov
- plánovanie organizačnej formy -skupinová práca, samostatná práca, ....
- plánovanie vyhodnocovania výsledkov – prezentácia, test, kontrolné úlohy ....
- stanovenie materiálových požiadaviek a použitie médií
- počítačové pracoviská, práca účastníkov, odborná literatpra atď.
- analýza polí konania a modulov pre spoznávanie rozhraní
- presahujúce učebné úlohy, projekty, učebné aranžmány, dohoda medzi trénermi
- stanovenie predpokladov pre účstníkov – skúsenosti, znalosti, samostatná činnosť, komunikačné
zručnosti, schopnosť spolupracovať

2.5.2 Realizácia – proces
Pedagogický proces prebieha takmer vždy prostredníctvom metodických postupov učiacich sa a
vyučujúcich.
a) Úvod
- Téma
- Obsahový prehľad
- Odôvodnenie
- Motivácia
- dohodnutie cieľov
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b) Spracovanie obsahov
- zobrazujúca metóda: prednáška vyučujúcimi alebo učiacimi sa
- spracúvajúca a rozvojová metóda: moderovaný rozhovor použitím moderačných techník;
samostatné spracovanie učebných úloh, projekty, učebné aranžmány,
Projekte, Lernarrangements
c) Príprava obsahov
- opakovanie
- cvičenie – plánované, systematické opakovanie činnosti s cieľom získať a rozvíjať zručnosti
- tréning – zámerné opakovanie cvičebného elementu alebo precvičovanie simulovaných
podmienok s cieľom upevniť zručnosti
- použitie v praxi (trvalé učenie)
d) Kontrola a vyhodnotenie rozvoja kompetencií
- priebežná kontrola
- kontrola výsledkov
- testovanie v rôznych formách
- spoločné vyhodnotenie, kontrola samostatná aj externá

2.5.3 Vyhodnotenie - proces
Je potrebné pripraviť sekvencie pre ďalšie vzdelávanie, aby sa rozpoznali silné a slabé stránky
a stanovili sa zmeny.
Otázky ohľadne plánovania ďalšieho vzdelávania orientovaného na jednanie môžu podporiť
vyhodnotenie procesu:
1. Je proces postavený logicky, sú podstatné veci zrejmé?
2. sú učebné obsahy vhodné, aby sa dosiahli učebné ciele?
3. Používajú sa vhodné metódy pre dosiahnutie učebných cieľov?
4. Vyvinuli sa úlohy a projekty blízke praxi, aby sa podporil proces samostatne organizovaného
učebného procesu?
5. Je forma organizácie vhodná pre dosiahnutie cieľov?
6. Používajú sa vhodné nástroje na stanovenie a vyhodnotenie nárastu kompetencie?
7. Vybrali sa vhodné médiá, ktoré potporujú osvojovací proces?
8. Zohšadňujú sa aj ďalšie rozhrania k ďalším modulom vo vhodnej forme?
9. Zohľadňujú sa predpoklady účastníkov vo vhodnej forme?
10. Plánujú sa opatrenia na podporu učebného procesu?
(Zdroje: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen)
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2.6 Učenie pomocou nových médií z pedagogického hľadiska
Nechápme to tak, že iba ono bude viesť k lepšiemu učebnému výsledku. Má zásadný význam, aby sa
pri vytvorení učebného okolia podporovaného médiami vychádzalo z didakticko – metodických
myšlienok.
Elementy vytvárania učebných procesov:
• Učebné predpoklady
• Analýza potrieb
• Stanovenie učebných cieľov
• Zvolenie obsahu
• Didakticko – metodické znázornenie
• Organizácia učenia
• Stanovenie a vyhodnotenie výsledkov
Vždy sa pýtajme, ako môžu médiá podporiť individuálne učebné procesy pri rozvoji odbornej, metodickej
a sociálnej kompetencie.
Bez nároku na kompletnosť sa tu ďalej zobrazujú šance a riziká učenia podporovaného médiami
s aspektom zobrazenia učebného procesu:

1 Zaznamenanie učebných
predpokladov

Možné šance

Možné riziká

- Assessment testy, ktoré
umožňujú presnejšie
diferencovanie

- Assessment-Test nezobrazuje
učebné predpoklady adekvátne,
- nesprávne závery

2 Zaznamenanie potreby učenia - použitie testov, ktoré imitujú
činnosti orientované na jednanie
- rýchle vyhodnotenie
- vizualizácia výsledkov
3 Zaznamenanie motívov
- rýchle vyhodnotenie umožňuje
použiť ich v učebnom procese
viac krát,
- možnosť vizualizácie
4 Stanovenie učebného cieľa
- flexibilná a diferencovaná
práca s analýzami, v prípade
samostatného učenia aj učenia
podporovaného zvonka
5 Učebné obsahy
- osovojenie si najaktuálnejších
obsahov pomocou online médií

- vďaka médiám má učiaci sa
virtuálny prístup k „realite“

- učebné obsahy sa dajú
optimálne zvoliť a kombinovať
vyvinutím odborných metód
a sociálnej kompetencie
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- indikátory nie sú adekvátne

- nutná je kompetencie zvoliť
vhodné obsahy
- obsahy nie sú pripravené
primerane
- virtuálne referencie sa vnímajú
ako realita,
- nebezpečenstvo
manipulovateľnosti
- chýba vyzdvihnutie jednotlivých
komponentov rozvoja
kompetencie
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6 Metodický postup pri
samoštúdiu

- vyučujúci môže štruktúrovať
učebnú látku aj externe
zodpovedajúco individuálnej
stratégii
- k učebnej látke je voľný prístup,
- ďalšie vzdelávanie s aspektom
efentívneho využívania nákladov
- flexibilná kombinácia
a zobrazenie učebných obsahov,
- individuálne tempo učenia,
- preskakovanie obsahov,
návrat, prehlbovanie
- komunikácia medzi kolegami,
- možnosť interakcie a
kooperácie
- simulácia reálnych postupov
- správne motivačné elelmenty
(obrázky, videosekvencie, atď.)
- rôzne informačné kanále
- cvičenia si volíte sami
a môžete si ich kedykoľvek
zopakovať
- vyšší stupeň reality
- spolupráca aj pri väčších
vzdialenostiach (interkultúrne
kompetencie)
- kompetencia pre prácu s
médiami
- kompetencia používať cudzie
jazyky
- podpora vlastnej aktivity pri
učení
- podpora samostatného učenia

- individuálny prístup,
- trenice v rámci skupiny sú
eliminované
7 Organizácia

8 Výsledky a vyhodnotenie

- chýba kompetencia pre
využívanie médií
k štruktúrovaniu učebného
procesu
- individuálne potreby sa
nezohľadňujú dostatočne
- pre správne rozhodnutia je
potrebná kompetencia

- Face-to-face vzťah
s komunikačným partnerom
môže byť namáhavý
- emocionálne komponenty
brzdia kognitívne procesy
- zlákanie obsahom a médiamo
- nebezpečenstvo povrchnosti
- učenie vzťahujúce sa na
projekt,
- prezentácia výsledkov sa nedá
zrealizovať jednoducho

- nároky môžu byť privysoké
- najm§ pre oblasť písania a
čítania
- potrebná je metodická
kompetencia
- prezentácia informácií
nájdených na internete
neznamená úspech
- obmedzenie osobného
kontaktu s poradcami aj
ostatnými študujúcimi.

- relatívna časová nezávislosť
- redukujú sa spôsoby
- učenie na pracovisku

- chýbajúci alebo nízky vplyv
sociálnej skupiny
- médiá musia byť k dispozícii
- Problémy s Hard-/Software
- možnosť zvoliť si obdobie
- spracovanie úloh na poslednú
zvýšených ale aj nižších nárokov chvíľu - „last minute“
- optimálna kontrola učebného
- nedostatkové využívanie
úspechu
možností kontroly úspechu
- spätná väzba úspechu vďaka
- neskorá alebo nedakvátna
metódam podporovaným
pomoc
médiami

Učiaci sa stáva aktívnejším s ohľadom na vlastnú organizáciu a motiváciu. Veľmi dôležitá je
kompetencia pracovať s médiami aj kompetencia učiť sa.
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Vo vzťahu k úlohe tútora môžeme povedať, že:
• Tútor je poradcom pri využívaní nových médií pri potrebách učiť sa,
• Musí byť schopný zostaviť pedagogické procesy a
• Disponovať pedagogickou, odbornou, didakticko – metodickou a kompetenciu využívať médiá a
techniku.
Checklist pre vyhodnotenie ponúk podporujúcich učenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciele študujúceho? Sú ciele vymenované v ponuke?
Je v rámci ponuky uvedená možnosť stanoviť potreby a predpoklady pre učenie, je stanovenie
orientované na jednanie/ činy?
Reaguje ponuka flexibilne na predpoklady a ciele?
Sú obsahy strnulé alebo flexibilné? Pripúšťajú učenie podľa vlastných rozhodnutí?
Vyžaduje sa aktivita indivídua pri učení?
Môžu sa použiť aj najaktuálnejšie informácie?
Sú obsahy odborne správne a primerané?
Existuje prelinkovanie s ďalšími informačnými zdrojmi?
Vyžaduje sa interakcia?
Podporuje sa vecná, metodická a sociálna kompetencia?
Je jazykové prevedenia primeranú, sú v ponuke glosáre?
Môže sa zvoliť vlastné tempo učenia?
Zhoduje sa ponuka s predstavami učiaceho sa, čo sa týka času a miesta?
Kontroluje sa, či je učenie správne orientované na jednanie, vyhodnocuje sa celkový úspech?

2.7 Ďalšie vzdelávanie orientované na činy/ jednanie
orientácia na čina nie je metóda, ale didaktický prístup a dá sa zobraziť viacerými spôsobmi.
V rámci profesijnej pedagogiky tu ide o všetky formy učenia, ktoré si študent sám určí, napríklad metóda
projektu, skupinová práca, metóda základného textu, učebný aranžmán, rozdelenie práce ale aj
semináre orientované na problémy. Seminár sa uskutočňuje s podporou médií.
Ktoré orientačné body na zostavenie semináru sú možné na základe psychologických poznatkov
docenta/ trénera?
1. Vytvorenie situácia, ktorá je blízka praxi.
2. Účastníci môžu v situácii vychádzať z vlastných skúseností.
3. Spracovanie situácie si účastníci naplánujú sami, zrealizujú ju, opravia a vyhodnotia.
4. Jednanie účastníkom umožňuje vnímať skutočnosť viacerými zmyslami.
5. Učebné procesy sprevádzajú sociálne a kooperatívne komunikačné procesy.
6. Výsledky sa reflektujú s ohľadom na ich praktické využitie.
Vo fáza, keď sa projekt spracúva, sa myslí najmä na nasledovné:
Účastníci dostanú komplexné zadanie, ktoré sa vzťahuje na prax a
- informujú sa o probléme,
- analyzujú ho,
- vypracujú varianty riešenia,
- vyhodnotia ich,
- rozhodnú sa pre jeden variant a stanovia spôsob riešenia,
- vytvoria koncepciu a zaprotokolujú spôsob riešenie,
- kontrolujú, vyhodnotia a dokumentujú výsledok.
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projekty zastrešujú kompletné profesijné vedomosti vo forme, že všetky aspekty sa vzťahujú na riešenie
problému.
Prácou na projekte sa podporujú viaceré kompetencie a a vysokým stupňom vlastnej aktivity sa
vedomosti prehlbujú, najmä vďaka
Interakcii v skupine:
- vytvorenie skupín, skupinová práca
- fázy práca samostatne a fáza práce v skupine
- neformálne učenie a vzájomné informovanie
Samostatnému „riadeniu“ a organizácii učebného procesu:
- časový plán, kroky, spôsoby, zadania
- zvolenie variantu, konanie, koncepty
Presahujúce kompetencie:
- flexibilita a schopnosť „prepnúť sa“,
- schopnosť pracovať s informáciami,
- kreativita pri hľadaní riešení,
- rozpoznanie problému a kompetencia na jeho vyriešenie,
Čo sa musí zohľadniť pri vytváraní ďalšieho vzdelávania orientovaného na jednanie?
Od účastníkov aj od vyučujúcich sa vyžadujú nové spôsoby správania a kompetencie. Docent je
moderátorom, poradcom a koučom najmä na staveniskách. Zodpovednosť oboch partnerov sa zvyšuje.
Pri príprave zohľadäujte najmä tieto výzvy:
- aktívne vyučovacie a učebné procesy si vyžadujú nové formy spolupráce docentom a trénerov
a jednotlivých miest, kde sa učí. Vyžaduje sa spolupráca orientovaná na projekt – obsahová a
metodická,
- docenti a účastníci sa musia pripraviť,
- úloha docenta sa mení – musí mať skúsenosti, vedieť prednášať, byť poradcom aj kučom,
- účastníci forma učenia nepoznajú a šance, ktoré im projekt ponúka, sú im zatiaľ neznáme.
Požiadavky na docentov a trénerov
Nie sú to klasickí učitelia, ale viac „manažéri“ pedagogického procesu.
Aby bol seminár úspešný, je potrebné,
-

aby boli orientované na jednanie a skúsenosti a účastníci na výsledky,

-

aby sa v rámci semináru striedali samostatné spracovanie obsahov, praktické cvičenia a teoretické
informácie,

-

aby mali účastníci možnosť vyvinúť svoje vlastné koncepty a diskutovať o nich,

-

aby mali účastníci možnosť vymeniť si osobné skúsenosti pri realizovaní konceptov.

2.7.1 Známe metódy využívané v rámci profesijného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania
orientovaného na činy/ jednanie
Vďka profesijnému vzdelávaniu sa dá jednoduchšie reagovať na technické a organizačné zmeny. Najmä
ak ide o dodatočné kvalifikácie, je táto výhoda viditeľná.
Tu uvádzame nejaké metódy a spôsoby pre profesijné vzdelávania a ďalšie vzdelávanie.
VETwin-winModel

Modul 2

- 23 -

Projektová metóda
Na jej základe študenti získavajú schopnosti a zručnosti samostatne.
Niektoré aspekty projektovej metódy:
•

Spája oblasti a miesta pre učenie a orientuje sa na komplexný a reálny predmet,

•

Zlepšuje spolupôsobenie študijných oblastí, ktoré sú na seba odkázané,

•

Vyžaduje si spoluprácu a tímovú prácu v učebnom a pracovnom procese,

•

Podporuje pocit zodpovednosti učiaceho sa voči skupine.

Rozlišujeme pri práci s projektovou metódou päť fáz.
1. fáza:

Úvod so stanovením projektu, ktorý sa bude spracúvať

2. fáza:

Príprava, vytvorenie pracovných skupín a poradenstvo pri problémoch

3. fáza:

Plánovanie krokov a spôsob riešenia

4. fáza:

Realizácia projektu a popísanie pracovných krokov

5. fáza:

Vyhodnotenie a kontrola prezentácie výsledkov.

Pri použití musia spolupracovať tréneri z viacerých oblastí. Výhodou je aj zaradenie študentov. Sú tak
aktívni a motivovaní od začiatku, podporuje sa ich metodická a sociálna kompetencia.
Pripraviť projektovú metódu je náročné a vyžaduje si odborné kompetencie. Jej výhodou je všaj
prepojenie teoretickej a praktickej stránka. Problémom je rôzne stanovanie výkonov a ich vyhodnotenie.
Učebný aranžmán/ podujatie
Ide o didaktický materiál slúžiaci na osvojenie si vzdelávacích obsahov.
Niektoré aspekty aranžmánu:
•

Obsahovo komplexná učebná situácia, ktoré sa odvíja od praktického príkladu alebo je
zobrazením reálnej profesijnej či podnikovej požiadavky,

•

Obsahovo a časovo náročné učebné sizuácie sú obsahom jednoduchých vyučovacích hodín,

•

Podporujú motiváciu a aktivitu študenta vďaka podpore, ktorú cíti zo strany vyučujúceho,

•

Vyžadujú a podporujú komplexnosť učebného predmetu v širších súvislostiach a podporujú
kreativitu študentov,

•

Orientujú sa na tímovú prácu a prispievajú k vytvoreniu sociálnej kompetencie

Použitie a realizácia metódy sa dá rozdeliť do troch fáz.
1. fázy:

Úvodný rozhovor a vysvetlenie učebnej situácie

2. fáza:

Riadenie učebného procesu, poradenstvo, samostatne učenie

3. fáza:

Spoločné vyhodnotenie výsledkov
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Aranžmána sa dajú použiť počas celého učebného procesu. Ak je spolupráca cielená, dohodnite sa
predtým s inými učebnými miestami, aby neboli študenti príveľmi alebo primálo zaťažení. Pomáhajú
vybudovať nové obsahy a ponúkajú možnosť získať vedomosti, ktoré sa vzťahujú na viaceré oblasti.
Spracovanie aranžmánu je relatívne náročné a už si vyžaduje nejaké skúsenosti. Vyučujúci by mali
disponovať jednoduchými metódami a technikami duševnej práce, prácou s literatúrou alebo počítačom
pri získavaní informácií, aby mohla byť metóda efektívna.
Skupinová práca
Ide o oorganizovanú formu kooperatívneho učenia a práce viacerých vyučujúcich, ktorí majú rovnaký
učebný cieľ.
Aspekty skupinovej práce:
•

Ide o dočasné učebné a pracovné skupiny v rámci učebných procesov,

•

Môže sa použiť na všetkých učebných miestach a pre rôzne ciele; dajú sa tak vytvoriť
projektové skupiny, poradenské skupiny, tréningové skupiny a učebné skupiny,

•

Je predstupňom skupinovej práce pre zadelenie práce v podniku,

•

Koordinuje špecifické schopnosti a zručnosti členov skupiny a vedie ich ku skupinovému
výkonu, ktorý je v zásade vyšší ako zrátanie samostatných výkonov.

Rozvojové fázy:
1. fáza formovania:

Účastníci si rozdelia prácu, pravidlá spolupráce a vhodné metódy

2. faáza konfliktu:

Medzi členmi skupiny dochádza ku konfliktom a polarizovaniu názorov
pri plnení úloh

3. fáza normovania:

Odstraňujú sa rozpory, vznikajú prvé skupinové normy a začína
spolupráca

4. fáza práce:

Vytvorila sa skupinová štruktúra a skupina pracuje na spoločnom cieli

Skupinová práca sa musí dobre pripraviť, ak má byť úspešná. Účelne sa preukázalo, že skupinová
práca sa dá pripraviť pomocou jednoduchého hrania úloh alebo spoločných cvičení. Komunikačné cesty
a cesty rozhodovania sa skracujú. Existuje aj nebezpečenstvo, že niektoré členovia skupiny budú
dominovať a iní necítia podnet pre individuálny výkon. Skupinový výkon je závislý od úrovne
komunikácie a vyučujúceho, ktorý je moderátor a iciciuje proces.
Pracovná inštruktáž
Ide o bezprostredné zaradenie učiacich sa do praktickej činnosti v podniku alebo učňovskej dielni.
Aspekty pracovnej inštruktáže:
•

Sústredí sa na praktické zručnosti v povolaní alebo nejakej konkrétnej činnsoti,

•

Podporuje samostatný spôsob práce a zaručuje výsledky výrobou produktu,

•

Pripravuje realizáciu získaných vedomostí do praxe a dáva učiacim sa konkrétne upozornenia
k spĺňaniu pracovných úloh.
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Rozlišujeme vo všeobecnosti štyri stupne:
1. stupeň:

Vysvetlenie pracovnej úlohy, oboznámenie sa s technoligickými a materiálovými
podkladmi, info o otermínoch, kvalitatívnych parametroch a ochrane pri práci

2. stupeň:

Vyučujúci predvedie činnosť spomaleným tempom, poukáže na ťažkosti

3. stupeň:

Samostatná realizácia pracovnej úlohy, prípadne pod kontrolou vyučujúceho

4. stupeň:

Spoločné vyhodnotenie úlohy a vyhodnotenie vyučujúcim.

Inštruktáž predstavuje hlavnú formu ako si osvojiť praktickú činnosť. Čas na túto inštruktáž by nemal byť
prodlhý. Často sa počas inštruktáže poukazuje na teoretické vedomosti, ktoré bezprostredne s úlohou
nesúvisia. Praktická činnosť musí mať priamu súvislosť s inštruktážou.
Úvod, ktorý prevedie vyučujúci, má rýchlo prejsť do samostatnej činnosti jeho skupiny. Ak aj úlohu
zohráva čas, stále je rozhodujúca kvalita a získanie praktických zručností.

2.8 Koncept učebných polí
Je otvorený a vyučujúci majú veľa pristoru. Za východiskom sa považuje profesijné jednanie, ktorého
výsledkom má byť odborná kompetencia konať (odborná, sociálna, osobnostná kompetencia).
Popis výrazu „učebné pole“:
- učebné ciele, obsahy a časové normatívy
- orientujú sa na odborné pracovné úlohy
- obsahujú zručnosti a poznatky z viacerých oblastí
- umožňujú stanovenie a osvojenie znalostí z technicky, ekológie, organizácie, podnikovej ekonómie
- umožňujú rozvíjanie kompetencie konať vzťahujúcej sa na situáciu
- umožňujú proestor pre otvorené vzdelávanie
- vyžadujú si stále viac samoštúdia
Príklad pre vytvorenie učebného poľa:

Učebné pole: vymurovanie jenodvrstvového stavebného objektu
Stavebná technika

Odborná matematika

Technické údaje

- druh steny a ajej úlohy
- umelecké stavebné kamene
- stavebné vápno, malta, skupiny
malty

- modulový systém výškových
stavieb
- potreba stavebného materiálu

- Izometria
- výkresy
- skice

- modulový systém výškových
stavieb
- väzba muriva
- lešenie
- tesniace elementy
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učenie podľa učebných polí (príklad zo stavebnej oblasti):
Stavba rodinného
domu s
príjazdovou cestou

Príprava na stavbu

Učebné pole 1:
Vytvorenie
staveniska

Učebné pole 2:
Základy
stavebného diela

Pásový základ

Dôležité línie pri učení pomocou učebných polí je:
Súvis s praxou:
polia sa orientujú na komplexné pracovné procesy v podniku.
Orientácia na konanie:
Je zreteľná najmä v kompetenčných formuláciách, ktoré presahujú odbory a vzťahujú sa na situáciu.
Otvorenosť k formovaniu/ vytváraniu:
Ukazuje sa najmä pri udávaní veľkých obsahových oblastí, ktoré sa najskôr na mieste konkretizujú, aby
zohľadnili špecifické regionálne podmienky.

2.9 Ďalšie vzdelávanie v oblasti stavebníctva s možnosťou využitia vo viacerých remeslách
cieľom v prípade odborných pracovníkov na stavenisku je ďalší rozvoj metód, odborných a sociálnych
kompetencií, aby došlo k lepšiemu ovládaniu stavebných procesov. V obsahoch sa teda zohľadňujú
odborné, metodické a sociálne aspekty profesijného rozvoja kompetencie pre realizáciu podnikových
úloh na stavenisku.
V centre procesu ďalšieho vzdelávania sa nachádzajú
- aspekty, pri ktorých dominujú znalosti (vecné a metodické znalosti z viacerých odborov),
- aspekty, pri ktorých dominujú zručnosti (získanie praktických zručností pri zaobchádzaní s novými
technológiami, materiálmi),
- aspekty, pri ktorých dominujú schopnosti (schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať).
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Curriculum je koncept ďalšieho vzdelávania, jeho štruktúra zodpovedá poliam konania, sústredí sa
nastavebné špecifiká. Polia konania sú zostavené modulárne, zohľadňujú zmysluplne prepojené
obsahy, ktoré dokážu kompexne spracovať problém.
Modulárne zostavenie sa používa preto, že sa jedným modulom dá zachytiť rozsiahla téma. Modul
pokrýva dôležité vecné momenty procesu sprostredkovania a osvojovania, napríklad
- konkrétne vzdelávacie ciele,
- obsahy pre rozvíjanie kompetencií odborných, metodických, sociálnych),
- didakticko – metodický koncept,
- organizovanie učebného procesu pre účastníkov s mimoriadnym ohľadom na miesto učenia stavenisko,
- zabezpečenie výsledkov a ich vyhodnotenie.
Výhoda modulárneho zostavenie spočíva v tom, že moduly sa neskôr môžu používať aj nezávisle od
seba. Účastník napr. dostane v rámci poľa konania 1 prehľad o zásadách témy ďalšieho vzdelávania.
Po osvojení si zásad sa hovorí o konkrétnych možnostiach využitia a súvisiacich schopnostiach
a zručnostiach. Aby sa zabezpečila využiteľnosť v praxi, v rámci ďalšieho modulu sa poznatky
a zručnosti aplikujú na stavenisku.

2.9.1 Štruktúra možného modelu ďalšieho vzdelávania pre vedúceho staveniska (predáka)
Východiskom modelu je kompetencia konať, ktorou disponuje vedúci stavenisky na úrovni predáka. Ide
tu o všetky úlohy predáka, ktorý vedie stavenisko – vnímenie týchto úloh, ktoré je výsledkom vedomostí
a znalostí, skúseností a systematického učenia.
Čiastkové kompetencie
- kompetencie v oblasti „technika“
- kompetencie v oblasti „organizácia“
- kompetencie v oblasti „vedenie personálu“
- kompetencie v oblasti „vzdelanie“
Čiastkové kompetencie v praxi nevystupujú samostatne, vždy spolu súvisia, predák preto musí splniť
situačné úlohy viazané na prax, aby svoje kompetencie preukázal. Úlohy by mali mať vždy iné ťažisko
(technika, organizácia alebo vedenie personálu) a zárove§ obsahovať požiadavky z iných oblastí
kompetencie.
Polia konania a kompetencia konať
Každá z čiastkových kompetencií sa skladá z 4 polí konania. Tu sa dajú zaradiť prakticky všetky činnosti
a situácie, ktorým čelia vedúci stavenísk. Zloženie je nasledovné:
kompetencie v oblasti „technika“:
- merania
- použitie strojov a nástrojov
- aplikovanie stavebno – technických metód
- bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia.
kompetencie v oblasti „organizácia“:
- plánovanie stavby
- organizovanie práce
- kvalita práce
- optimálny pomer nákladov a zisku.
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kompetencie v oblasti „vedenie personálu“:
- vedenie zamestnancov
- efentívne nasadenie personálu
- spoluúčasť pri rozvoji personálu
- komunikácia s ostatnými na stavenisku.

Sumár čiastkových kompetencií zabezpečí potrebné znalosti. Záverečná skúška v podobe komplexnej
situačnej úlohy umožňuje demonštrovať, že predák má potrebné kompetencie pozostávajúce
z čiastkových kompetencií.
Čiastkové kompetencie Organizácia, Personál a Vzdelanie sa dajú v zásade použiť vo všetkých
oblastiach a obchodných oblastiach, avšak v oblasti Technika sa musí rozlišovať medzi výškovými
a hĺbkovými stavbami.
(Zdroj: Syben, Prof. Dr. Gerhard: Weiterbildung in der Bauwirtschaft, Heft 75, BIBB, Bonn 2005)

2.9.2 Pracovisko ako miesto, kde sa dá učiť
Ide o miesto, kde je možné osvojiť si profesijné vedomosti a znalosti vo forme poznatkov, tručností
a schopností. Ide aj o jasný cieľ, spojitosť s obsahmi a metodické dohody v rámci vyučovacieho
procesu.
V prípade pôvodného vzdelanie sú smerodajné miesta pre učenie odborná škola, vzdelávací inštitút
a podnik. Ich úzka spolupráca je v ideálnom prípade cieľom, ktorý sa dá len ťažko uskutočniť. Výzvou je
lepšie zladenie miest pre učenie na základe konceptov orientovaných na konanie a prax
a komunikačného procesu účastníkov.
problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť:
- rôzna systematika obsahov
- sprostredkovanie obsahov v rozličnom čase
- oddelenie teórie od praxe
- obsahy nie sú rovnako aktuálne
- personál má rôzne skúsenosti
V rámci pôvodného vzdelania je učenie výdy vopred nastavené, vedie k cielenému, systematickému
a kontrolovateľnému učeniu. V rámci ďalšieho vzdelávania sa pridávajú aj iné druhy učenia, najmä
nevedomé učenie, ktoré prichádza v rámci pracovného procesu alebo sociálneho kontaktu. Spojenie
ušenia a práce do jednotného procesu znamená celoživotné vzdelávanie aj na iných miestach.
Mimoriadnu pozíciu má „pracovisko“, pretože profesijná kompetencia sa tu dá dokázať a ovplyvniť
najviac. Na pracovisku nemusia byť učitelia v tom najbežnejšom zmysle slova. Učenie si
neuvedomujeme, pretože neprebieha formálne. Neformálne učenie na pracovisku si však vyžaduje
organizačné rámcové podmienky a predpoklady u pracujúcich a učiacich sa, ktoré učenie podporujú.
Najmä pracoviská mimo podniku majú mimoriadnu úlohu, pretože pre ne je typická časová
ohraničenosť, polia konania sa rýchlo rozširujú, činnosti sú veľmi komplexné- k takýmto pracoviskám
patria napríklad staveniská.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa väčšia časť učenia môže uskutočniť na stavenisku. Pracovné ostrovy
a ostrovy pre učenie sú mobilné. Semináre v podniku dopĺňajú získané vedomosti, pretože sa tu hovorí
o systematickom zaznamenávaní problémov, a témach vzťahujúcich sa na viacero oblastí. Využitím
viacerých miest pre učenie sa získa skĺbenie praxe s teóriou a zhodnotenie získaných vedomostí.
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Proces učenia na stavenisku dokáže s ohľadom na svoju didaktickú funkciu presne určiť učebný proces
a rozpoznať možnosti formovania.
K didaktickým funkciám patrí:
• Príprava na učebný proces,
• Stanovenie a prijatie cieľov,
• Práca na obsahu učenia,
• Prijatie, spracovanie a zhodnotenie informácií,
• Upevnenie získaných vedomostí a poznatkov,
• Kontrola a hodnotenie učenia
a niekoľko ďalších.
Didaktické funkcie sú nezávislé od miesta učenia – môžu byť rozdiferencované rôzne na rôznych
miestach, v rôznych fázach rozvoja kompetencie.
Odlišujú sa od seba s ohľadom na ich formujúpcu funkciu
• V rámci profesijného vzdelávania a pôvodného vzdelania
• V rámci samoštúdia a formalizovaného učenia
• V rámci učenia v pracovnom procese a vo voľnom čase.

Ak sa spýtame na konkrétne kompetencie, ktoré sa dajú získať a upevniť na stavenisku, vyjde nám rada
aspektov.
1. Aspekt: Upevnenie profesijných vedomostí
Stavenisko ako miesto učenia slúži v prvom rade na upevnenie profesijných vedomostí
v bezprostrednom pracovnom procese a menej už na získanie odborných znalostí pre činnosti
vzťahujúce sa na viacero odborov.
2. Aspekt: Získanie nových profesijných zručností
Popri upevňovaní existujúcich zručností sa na stavenisku dajú získať aj nové profesijné zručnosti
v rámci polí jednania, ktoré preshujú odbor.
3. Aspekt: Získanie kompetencie pracovať s médiami
Činnosti presahujúce odbor si vyžadujú perfektné zaobchádzanie a modernými informačnými
a komunikačnými technológiami a technikami. Preto si vedúci stavenísk osvojujú špeciálnu kompetenciu
pracovať s médiami v bezprostredne na stavenisku.
4. Aspekt: Získanie nových sociálnych kompetencií
Činnosti na stavenisku presahujúce odbor vedie k získaniu nových sociálnych kompetencií pre tímovú
prácu, spoluprácu so zákazníkom a inámi vedúcimi.
5. Aspekt: Rozvoj kompetencií pre riešenie problémov
Schopnosť pracovať vo viacerých prevádzkach zvyšuje schopnosť identifikácie problémov u vedúcich
stavenísk. Spoznávajú nové metódy štrukturovania problémov, ich riešenia a vyhodnotenia.
6. Aspekt: Vytvorenie novej kultúry učenia a práce na stavenisku
opatrenia pre ďalšie vzdelávanie pre činnosti presahujúce jednu oblasť prináša novú kultúru učenia
a práce a môže sa pozitívne odraziž v správaní a pracovnej klíme.

VETwin-winModel
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