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Heterogénne formy učenia s ohľadom na vek, profesijné životné skúsenosti v rámci
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Modul 4
Heterogénne formy učenia s ohľadom na vek, profesijné životné skúsenosti v rámci simultánneho
skĺbenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania

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 4 - Úvod
O čo ide a na čom záleží
Účastníci sa v rámci modulu 4 učia voliť a používať nástroje, ktoré podporujú učebný proces a
posilniť rozvoj kompetencií zamestnancov v malých a stredných podnikoch. Na základe významu
učenia v pracovnom procese sa ukáže, ktoré formy učenia sa môžu v podniku použiť a ktoré sa
potvrdili v praxi.
podniky čelia výzvam, musia sa vyrovnať s demografickými zmenami a podporovať vekové
heterogénne učebné a pracovné štruktúry.
Ponuky vzdelávania v rámci podniku a učebné situácie musia zodpovedať životným nárokov rôznych
vekových skupín.
Spoločné učenie účastníkov rôznych vekových skupín v pracovnom procese ponúka možnosť spojiť
skúsenosti starších pracovníkov s inovačným potenciálom tých mladších. Mladší zamestnanci ľahšie
získajú metodickú kompetenciu, ktorú potrebujú pre splnenie úloh v rámci zodpovedne vystavaných
tímov sa dajú kompetencie starších a mladších účastníkov spojiť. Spoločným učením v uvedených
tímoch sa môže rozvíjať potrebná učebná kultúra v podniku.
V praxi existuje množstvo rôznych učebných foriem. Ich kombináciou môžeme čeliť výzvam v rámci
rozvoja personálu cielene. Zvolenie správnych foriem učenia sa predstavuje v tomto modeli. Mali by
byť podnetom pre malé a stredné firmy, ktoré chcú podporovať učebný proces v rámci pracovného
procesu.
Učebné ciele a obsahy modulu
- podpora a prispôsobenie podnikových ponúk vzdelávania a učebných situácií potrebám
a zvyklostiam mladých aj skúsených zamestnancov,
- výber a použitie rôznych foriem učenia, ktoré podporujú schopnosť konať a flexibilne reagovať na
požiadavky trhu,
- informácie o potrebných štruktúrach a podnikových rámcových podmienkach pre špecifické
učebné formy,
- využitie skúseností dlhoročných zamestnancov aj pre iných zamestnancov,
- zostavenie učebných procesov ako časti podnikovej kultúry v rámci rozvoja personálu a
organizácie,
- použitie foriem učenia, ktoré neodovzdávajú iba explicitné vedomosti, ale aj implicitné v procese
kooperatívneho učenia.
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Čo majú účastníci/ učiaci sa na konci vedieť
Účastníci majú znalosti a zručnosti:
- o zostavení učebných procesov ako časti podnikovej učebnej kultúry v rámci rozvoja personálu
a organizácie,
- o dôležitosti učenia v pracovnom procese a používanie osvedčených foriem učenia,
- o prispôsobení podnikových vzdelávacích ponúk životným potrebám mladých aj skúsených
pracovníkov,
- o výbere a použití foriem učenia, aby sa podporili učebné procesy a rozvoj kompetencií v malých
a stredných podnikoch,
- o používaní foriem učenia, ktoré podporujú inováciu a schopnosť konať v rámci podniku a reagujú
flexibilne na trhové a zákaznícke požiadavky,
- o štruktúrnych podnikových rámcových podmienkach pre špecifické formy učenia,
- o rozvoji podpornej učebnej kultúry v podniku spoločným učením rôznych vekových skupín.
Požiadavky na proces samostatného učenia
Účastníci vypracujú formu učenia vo vzťahu k praxi, návrh prezentujú skupine.
Všeobecné metodické upozornenia pre sprievodcov v učebnom procese
- ďalšie vzdelávanie: striedanie seminárov a štúdia z učebných materiálov na online - platforme.
- v rámci seminárov je dôležitá tímová práca.
- prezentujú sa učebné a pracovné úlohy účastníkov.
II. Obsahy a praktické úlohy
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JUNIOR-SENIOR-tandem
UČEBNÝ OSTROV
COACHING
UČEBNÁ SKUPINA – integrácia zamestnancov s migračným pozadím
PROJEKTOVÁ METÓDA
KRÚŽOK KVALITY
JOB-ROTATION
PATRONÁT
PARTNERSTVO PRI UČENÍ- mladiství znevýhodnení v rámci učenia
MENTORING
KREATÍVNY TÍM
SKUPINOVÁ PRÁCA
BLENDED LEARNING – kompetencia pracovať s médiami
TÍM NOVÁČIKOV
SIEŤ VEDOMOSTÍ - neformálna
KONFERENCIA SO ZÁKAZNÍKMI

Praktické úlohy
Účastníci sami vypracujú formu učenia vzťahujúcu sa na prax a návrh prezentujú skupine.
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4.1

Forma učenia JUNIOR-SENIOR-tandem

Krátky opis

Starší zamestnanci majú veľa skúseností, mladší ovládajú aktuálne
technológie. Je potrebný transfer týchto vedomostí. Táto forma učenia sa
uskutočňuje priamo v pracovnom procese, podporuje sa ďalšie vzdelávanie.
Táto forma učenia zaručí, že skúsenosti a odborné vedomosti, ktoré majú
starší zamestnanci sa odovzdá ich potenciálnym nasledovníkom, resp. že
aktuálne odborné vedomosti mladších pracovníkov doplní skúsenosti
starších. Učenie a kvalifikovanie v tomto tandeme sa uskutočňuje v rámci
podniku vo fázach, moderuje ho externý kouč, ktorý je zároveň mentorom
jednotlivých fáz samostatného učenia.

Cieľ

- zamestnanie starších pracovníkov pomocou inovatívnych dodatočných
kvalifikácií a nových úloh v podniku,
- zlepšenie schopnosti zamestnať mladších pracovníkov vďaka učeniu so
skúsenými a priamym transferom Know-how,
- získanie odborných vedomostí a skúseností v podniku a zabezpečenie
mladých zamestnancov, aby sa predišlo deficitu odborného personálu.
cieľová skupina:
partneri zvolení na základe špecifickej práce a úloh. Voľba partnera do
tandemu je primárne predmetom strategického plánovania personálu.
Podstatné sú špeciálne kompetencie a potenciál zamestnancov ohľadne
podnikového stanovenia úloh a zodpovednosti v budúcnosti.

Obsah/ priebeh

- transfer vedomostí starší – mladší, mladší - starší
- spracovanie skúseností v podniku je možné, keď bude proces
zdokumentovaný
- učenie a kvalifikovanie v tandeme,
- fázovitý priebeh s podporou externého kouča, ktorý je zároveň aj mentorom
vo fázach samostatného učenia.
Priebeh:
- výber partnera
- konkretizovanie úloh
- analýza úloh a požiadaviek
- formulovanie učebných úloh
- výber metód
- realizovanie úloh

Metodika
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Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

- stanovenie/ dohoda o metodike v podniku a zúčastnených zamestnancov,
- stanovenie potreby vzdelávania,
- definovač úlohy, tréning, zostavenie tandemu, rozdelenie úloh
- učebné ciele tandemu,
- spracovanie úlohy,
- koučing.
Realizácia závisí najmä od podpory tejto učebnej formy v podniku.
Predovšetkým v podnikoch, kde je nátlak trhu vysoký, je podpora nutná.
čas pre previdelnú realizáciu: najmenej 6 mesiacov
Úspech projektu – detailné a systematické naplánovanie tandemov.
odporúčané pomôcky/ metódy: matrix úloh

Výsledok/ zisk

Kompetencie a skúsenosti špecifické pre niektorú generáciu sa odovzdávajú
transferom vedomostí, podnik tak získava na konkurencieschopnosti.
Zabezpečí sa schopnosť zamestnania starších pri paralelnom rozvíjaní
kompetencií mladších.
Zisk pre účastníkov:
predovšetkým zabezpečenie pracovného miesta
Zisk pre podnik
podnikové Know-how ostáva zachované, resp. prenáša sa na iných
zamestnancov.

Riziká, bariéry a
prekážky

Rozvoj takého konceptu sa vo výrobnom podniku s vysokým trhovým tlaku
a s existujúcimi kapacitami nedá zrealizovať ľahko.
vysoké nároky pre štart projektu: analýza činností, matrix úloh – detailný stoja
veľa času a práce. Analyse der Tätigkeiten und Erstellung einer detaillierten
Aufgabenmatrix erfordern einen hohen Arbeits- und Zeitaufwand.
Faktory podporujúce realizáciu:
výmena generácií je v podniku potrebné a krátkodobo či dlhodobo plánovaná
(starší pomáhajú pri zapracovaní mladších).
Faktory, ktoré brzdia realizáciu:
Odovzdanie skúseností sa vníma často skepticky (starší majú pocit
nepotrebnosti).
Potrebné sú osobné rozhovory, perspektíva pre starších.
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4.2

Forma učenia UČEBNÝ OSTROV

Krátky opis

Učebné ostrovy sa vnímajú ako rozličné oblasti s rôznou „výpravou“ (napr.
meeting points, skupiny v pracovných halách, seminárne priestory a.i.), ktoré
sú k dispozícii ako učebné miesta.
Základným predpokladom je miesta príslušnosť/ blízkosť k pracovisku.

Cieľ

Učenmé ostrovy ponúkajú možnosť spracovať úlohy a riešiť problémy, ktoré
sa v rámci reálnych pracovných procesov ťažko prekonávajú, ale majú
bezprostredný vzťah k spleneniu úlohy.
Potreba učenia, organizácia a stratégie riešenia problémov si pracovná
skupina stanoví na vlastnú zodpovednosť.

Obsah

Obsah učenia:
- odborné kompetencie,
- metodické kompetencie (moderovanie diskusií, prezentácie),
- osobnostné kompetencie (získanie kvalít riadiaceho pracovníka),
- sociálne kompetencie (práva v skupinách).
Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie
Výsledok/ zisk

Predpoklady:
- aplikované koncepty musia vychádzať z podniku,
- učebné podmienky pre samostatne organizované učenie,
- rôzne učebné materiály, napr. príručky, softvér, prístup na internet, flipchart.
Učebné ostrovy sú vhodné v podnikoch, kde sú rôzne pracovné tímy
mladších zamestnancov s aktuálnymi odbornými znalosťami a staršími
zamestnancami s praktickými skúsenosťami.
dajú sa dobre kombinovať so všetkými formami individuálneho učenia,
pretože ich môžu využívať aj jednotliví zamestnanci.

Riziká,
bariéry
prekážky

4.3

a

Forma učenia COACHING

Krátky opis

Podniky čelia výzve samostatne zabezpečiť skĺbenie vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania na základe plánovania interného vnútorných podnikových
vzdelávacích možností,. Zabezpečia si tak konkurencieschopnosť. Vhodnou
metódou tu je koučing.
Skúsení zamestnanci majú dôležité predpoklady na to, aby voviedli nových
kolegov do konkrétnej práce v rámci podniku.
Koučing je aj metódou ako kvalifikovať zamestnancov v podniku.
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Cieľ

Cieľom koučingu je pomôcť pracovným skupinám či motivovaným
jednotlivcom lepšie riešiť problémy v podniku vo vlastnom záujme as
v prospech podniku a rozvíjať pritom vlastné profesijné kompetencie.
Zamestnancom sa ponúka pomoc a podpora pri vytváraní kompetencie
a riešení problémov na konkrétnych úlohách.

Obsah/ priebeh

Obsah koučingu môže byť rôznorodý, závisí od daností podniku.
Typické úlohy:
- zapracovanie na novom pracovisku,
- príprava na novú riadiacu úlohu v podniku,
- rozvoj nového konceptu pre zabezpečenie kvality,
- zlepšenie produktu alebo metódy v podniku,
- zapracovanie inéího zamestnanca,
- príprava na moderovanie krúžku kvality.

Metodika

Koučing sa výrazne odlišuje od poučenia ohľadne pracovného miesta alebo
od krúžku kvality, pretože tu je stupeň vlastnej zodpovednosti vyšší
a opatrenia dlhodobejšie.
za účelom metodickej realizácie sú v podniku dôležité dva aspekty:
Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie by mali bezprostredne nadväzovať na
podnikovú prax a konkrétne pracovné miesto, resp. úlohu.
Účastníci sú mladí a motivované odborníci a zamestnanci s dlhoročnými
skúsenosťami.
Metódy: známe spôspby hľadania problému, jeho štruktúry a riešenia. Kouč
má úlohu moderátora.

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

Na interných koučov sa kladú ďalšie požiadavky vychádzajúce z podnikovej
hierarchie. Konflikty sa môžu vyskytnúť, ak podniková filozofia nesúhlasí
s vlastnými odbornými a ekonomickými zásadami.
Externí koučovia majú výhodu, že proces a rozvoj pozorujú zvonka a môžu
ho zhodnotiť, bez toho, aby doň boli osobne zapojení. Na druhej strane však
proces nemôžu ovplyvniť, majú tak menšiu zodpovednosť.
Predpoklady:
Na koučovanú skupinu sa kladú určité požiadavky.
Má
- byť vysoko motivovaná, aktívna a ochotná učiť sa,
- jej byť ponúknutá podniková perspektíva,
- byť schopná samostatne si organizovať prácu,
- ovládať procesy samostatného učenia,
- sa zaradiť do skupiny,
- spoznať zmeny a chcieť prispieť k riešeniu.
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Výsledok/ zisk

Každá kontrola výsledku pozostáva z objektívneho sprostredkovania
výsledkov a následného vyhodnotenia. Všetci účastníci sa do koučingu
zapoja a analyzujú zmeny.
Kouč musí zabezpečiť, aby každý zamestnanec alebo člen skupiny predstavil
vlastné pozície a osobné závery z koučingu – výhody pre seba aj pre podnik.

Riziká, bariéry a
prekážky

Možné nevýhody Jobrotation:
- preťaženie,
- chýbajúca ochota kvôli strachu zo zmien,
- časová a organizačná náročnosť.

4.4

Forma učenia UČEBNÁ SKUPINA – integrácia zamestnancov s migračným pozadím

Krátky opis
Integrácia nových zamestnancov s migračným pozadím, zaučia ich skúsení
zamestnanci podniku. Výber rôznych kvalifikácií, praktickej činnosti,
starostlivosti ohľadne všetkých odborných a osobných otázok. Koncept je na
jednej strane na mieru šitý na špecifické pracovné podmienky migrantov,
zároveň však počíta s potrebou konkrétnych pracovných síl v podniku.
Cieľ
Nevhodné kompetenčné profily nových zamestnancov si vyžadujú zvláštnu
podnikovú výučbu/ vzdelávanie, napr. v učebnej skupine, aby sa dosiahla
rýchla kvalifikácia pre činnosť.
Dôležitým cieľom je, aby boli účastníci schopní prebrať rôzne pracovné úlohy.
V rámci učebnej skupiny sa dajú učebné procesy nastaviť efektívnejšie
a potenciál mladších i starších zamestnancov sa dá lepšie využiť.
Cieľová skupina
Predovšetkým noví zamestnanci a migranti ako začínajúci v povolaní.
Obsah/ priebeh
Najskôr sa pomocou mentora (skúsený zamestnanec so vzdelávacou
kompetenciou) trénuje aktivujúce učenie, t.j. „učenie o učení“ a určí sa typ
každého účastníka.
Ďalej sa rozvíjajú individuálne stratégie dlhodobého učenia.
Zásadou je výmena h´kvalifikácií a praktickej činnosti, tiež podniková
starostlivosť v rámci odborných i osobných otázok.
Zameranie na spoločné učenie prostredníctvom dial=ogu a získanie odbornej
kompetencie.
Metodika

Organizácia
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- skupinové rozhovory
Predpoklady:
dostatok času na prípravu pre mentora, ktorý by mal mať rozsiahle vedomosti
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predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

o metódach určovania učebného typu a o realizácii učebných stratégií,
procese osvojovania si kompetencií v učebnej skupine.
Časová náročnosť: vysoká
Učebné obsahy by mali byť stále aktuálne a relevantné pre dennú prácu
účastníkov.

Výsledok/ zisk

Zisk pre účastníkov:
Vysoká individuálna výhoda a posilnenie sebavedomia účastníkov. Oboje
pozitívne pre prácu.
Zisk pre podnik:
Učebné procesy sú štrukturované efektívnejšie, čím sa zvyšuje schopnosť
zamestnanosti. Okrem toho sa môže zlepšiť transfer vedomostí a spolupráca
medzi jednotlivými oblasťami.

Riziká, bariéry a
prekážky

4.5

Učebná skupina pozostáva najmenej zo šiestich a najviac z desiatich
účastníkov. Mala by byť v poriadku aj „chémia“ medzi účastníkmi a nemali by
sa zúčastňovať osoby na rozdielnych stupňoch hierarchie.

Forma učenia PROJEKTOVÁ METÓDA

Krátky opis

Určujúce aspekty

Obsah/ priebeh

VETwin-winModel

Projektová metóda je metóda, ktorou môžu účastníci získať schopnosti
a zručnosti samostatne.
Projektová metóda je:
- vhodná pre spojenie učebných oblastí a miest a orientuje sa na kompexný
a reálny predmet,
- zlepšuje integratívne pôsobenie rôznych učebných oblastí,
- vyžaduje si učenie spoluprácou a tímovú prácu v učebnom a pracovnom
procese,
- podporuje pocit zodpovednosti učiacich sa voči skupine a zároveň je
šancou pre každého, aby svoj výkon porovnal s ostatnými.
Pri práci s projektovou metódou rozlišujeme často ana základe skúseností
päť fáz.
1. fáza:

Úvodná fáza, formulovanie projektu

2. fáza:

Prípravná fáza, tvorenie skupín, poradenstvo

3. fáza:

Plánovanie jednotlivých krokov a rozhodnutie o spôsobe
riešenia

4. fáza:

Fáza realizácie, spracovanie projektu a pracovných
krokov

5. fáza:

Fáza vyhodnotenia, kontrola, prezentovanie výsledkov.
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Metodika

- sprostredkovanie odbornej, metodickej a sociálnej kompetencie
skupinové rozhovory

predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

Pri aplikované projektovej metódy sa vyžaduje spolupráca trénera/ mentora
a učebných miest.
Výhodou je zaradenie učiacich sa od fáza nápadu až po prezentovanie
výsledkov. Podporuje sa tak aktivita a motivácia celkom od začiatku a tiež
odborná, metodická a sociálna kompetencia.
Použitie projektovej metódy je náročné najmä vo fáze prípravy, vyžaduje si
profesijnú kompetenciu vyučujúceho.

Výsledok/ zisk

Úzke prepojenie praxe a odborných zásad j je výhodou tejto metódy.

Riziká, bariéry a
prekážky

Problémom je diferencované sprostredkovanie výkonu a jeho hodnotenie pre
učiacich sa.

Organizácia

4.6

Forma učenia KRÚŽOK KVALITY

Krátky opis

Kvalifikovanie zamestnancov v rámci podniku sa uskutočňuje zväčša
neformálnym kontaktom s inými zamestnancami a „kooperatívnym
samostatným kvalifikovaním“, t.j. zamestnanci sa spoločnou prácou v podniku
ďalej vzdelávajú a profesijne podporujú.
Pre cielenú kvalifikáciu v rámci podniku sú vhodné najmä Krúžky kvality.
ide tu o pracovné skupiny zamestnancov z podniku, ktorí zväčša dobrovoľne
zachytávajú problémy, diskutujú o nich, vypracúvajú návrhy riešenia
a premýšľajú o zmenách.

Cieľ

Krúžky kvality majú dva podstatné ciele:
1. Zlepšenie výkonnosti v podniku
2. Zlepšenie kvality života na pracovisku

Obsah

Témy:
- odstrániť faktory, ktoré znižujú výkon,
- zlepšiť pracovné podmienky,
- zabezpečiť kvalitu pracovných výsledkov,
- znížiť spotrebu materiálu a energie,
- rešpektovať ochranu životného prostredia, práce a protipoťiarnu ochranu.

Metodika

VETwin-winModel

Metodika priebehu:
- Moderátor vysvetlí problém
- vytvoria sa pracovné skupiny
- členovia dávajú dohromady nápady
- podajú sa návrhy
- nápady sa štrukturujú a dávajú dohromady
- účastníci môžu v rámci poradenstva ešte niečo doplniť alebo opraviť
- nápady sa vyhodnotia a zvážia s ohľadom na použiteľnosť a praktickosť
- rozhodnutia sa sformulujú spoločne

Modul 4
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Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

Výsledok/ zisk

Priebeh a organizácia krúžku kvality:
- raz mesačne max. 1,5 hodiny
- mimo pracoviska v separátnej miestnosti
Na účastníkov sa kladú tieto požiadavky:
- dobrovoľná účasť na poradenstve,
- musia spoznať problémy na pracovisku a v podniku, analyzovať slabé
miesta, rozvinúť riešenia a predstaviť ich,
- majú byť odbornkmi vo svojom pracovnom odbore
- majú byť tolerantní a znášať kritiku.
Pravidlá:
- dobrovoľná účasť
- 6 až 8 účastníkov
- vedenie: nadriadený/ majster/ predák
Výsledok poradenstva v krúžku kvality sa oznámi nadriadenému/ konateľovi. .
Varianty rozhodnutí sa predstavia a odôvodnia.

Riziká, bariéry a
prekážky

4.7

Forma učenia JOB-ROTATION

Krátky opis

Job-Rotation je systematické menenie pracovicka a pracovných úloh v rámci
podniku. Job rotation je dobrá možnosť ako prepojiť vzdelávacie opatrenia
pre zaškolených pracovníkov/ praktikantov a učňov ako aj podnikové
opatrenia ďalšieho vzdelávania pre skúsených zamestnancov.

Cieľ

Jobrotation slúži na získanie nových skúseností, spoznaniu súvislostí
prekračujúcich odbory i záskavaniu sociálnych kompetencií. Podnik profituje
z Jor-rotation, pretože zamestnanci sú flexibilnejší, dokážu prebrať nové
úlohy. Takisto krátkodobo absentujúci zamestnanci sa dajú nahradiť.
Jobrotation predstavuje formu organizácie práce.

Obsah/ priebeh

Ak chce podnik ďalej vzdelávať svoj vlastný personál, v čase vzdelávania
bude mať svojho „zástupcu“. Môže to byť osoba spomedzi vyškolených
pracovníkov, mladých odborníkov alebo nezamestnaných.
„Zástupca“ bude na miesto zaškolený. Po ukončení sa zamestnanec začne
venovať ďalšiemu vzdelávaniu.
Táto forma je možnosťou pripraviť zamestnancov na novú funkciu/ činnosť
bez toho, aby boli problémy s nasledovníkom na jeho pôvodné pracovné
miesto. „Zástupca“ má včase zastupovania za reálnych podmienok možnosť
dokázať, že je schopný prebrať činnosti a úlohy na tomto pracovisku.
Jobrotation je s ohľadom na preverenie výkonu najreálnejším variantom, viac
ako podniková prax, v rámci ktorej sa často výkon vôbec nepreverí. Podnik si
ďalším vzdelávaním zabezpečuje konkurencieschopnosť.

VETwin-winModel
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Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

-inštruktáž na pracovisku
-podnikové ďalšie vzdelávanie (Workshopy, moduly)
Predpoklady:
Je potrebný vysoko kvalifikovaný personál ako pri pôvodnej samostatnej
práci. Práca je tak zaujímavejšia a zvyšuje sa identifikácia s pracovnými
obsahmi a cieľmi.
Náročné na čas a organizáciu
Cieľová skupina:
najmä vyškolení pracovníci, učni, noví zamestnanci a zamestnancii
s perspektívou ďalšieho vzdelávania

Výsledok/ zisk

Výhody a nevýdhody závisia od konkrétnej systémovej úpravy.
Výhody pre zamestnancov:
- zvýšenie vlastnej flexibility a mobility,
- zvýšenie vlastných kompetencií a schopností (odborné a sociálne)
- vyššie šance na postup,
- rozmanitá práca,
- spoznania nadodborových súvislostí.
Výhody pre podnik:
- vyššia produktivita,
- zníženie egoizmu oblastí,
- zvyšovanie flexibility zamestnancov,
- vyššia motivácia vďaka novým výzvam,
- podpora nadodborového zmýšľania a konania.

Riziká, bariéry a
prekážky

4.8

Možné nevýhody:
- preťaženie,
- chýbajúca ochota kvôli strachu zo zmien,
- náročné na čas a organizáciu.

Forma učenia PATRONÁT

Krátky opis

Patronát je forma kolegiálnej podpory „ v rovnakej výške očí“ pre nových
pracovníkov alebo pracovníkov v novej oblasti. Trvá približne 3 až 4 mesiace.
Patrón je dôvernou osobou, poskytuje istotu a podporuje kolegiálnu
súdržnosť. Je prvou kontaktnou osobou a poradcom, pokúša sa hľadať
riešenia problémov a dáva podnety.

Cieľ

Patronát je metóda odovzdávania vedomostí a skúseností. Používa sa pre
podporu nových či mladých pracovníkov, v prípade prebrania mimoriadnej
úlohy alebo pri zmene do noevej pracovnej oblasti.
Cieľová skupina:
všetci noví a mladí pracovníci c novej funkcii, resp. pracovnej oblasti

VETwin-winModel
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Obsah/ priebeh

Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

Vedenie alebo oblastný vedúci si premyslia, ktorý zamestnanec sa stane
patrónom a priamo ho oslovia. Patrónstvo je dobrovoľné a dohodnú sa na
ňom obe strany. Nadriadený v rámci rozhovoru pred nástupom patrónovi
a novému kolegovi cieľ a úlohy. Pri ukončení partnerstva sa uskutočné
vyhodnocovací rozhovor pre získanie spätnej väzby.
- sprostredkovanie metodickej kompetencie pre patróna
- dôverné rozhovory
Predpoklady:
Ochota zamestnancov stať sa patrónmi, pretože patrónstvo sa s ohľadom na
dôverné vzťahy nedá nariadiť.
Časová náročnosť:
bez dodatočne potrebného času, patrónstvo funguje v rámci regulérneho
pracovného času.
Odporúčania pre proces zavedenia/ realizácie:
Riadi ho stredná manažérska úroveň v príslušných obchodných oblastiach.

Výsledok/ zisk

Výhody pre zamestnancov:
Nový zamestnanec sa môže obrátiť na dôvernú osobu a cíti sociálnu
a odbornú istotu pre svoje úlohy.
Výhody pre podnik:
intergovanie nových kolegov do tímov je bezproblémové a čas na učenie
a zapracovanie je efektívne využitý. Zodpovedajúca manažérska úroveň sa
odbremení.

Riziká, bariéry a
prekážky

Nízka ochota kolegov byť patrónmi.
Dôverný vzťah je základom patrónstva. „Chémia“ musí byť, ak chceme
dosiahnuť úspech. Patrónstvo existuje zväčša hneď po nástupe
zamestnanca, nedá sa preto ihneď odhadnúť.

4.9

Forma učenia PARTNERSTVO PRI UČENÍ

Krátky opis

Cieľ

Obsah/ priebeh

VETwin-winModel

V rámci partnerstva spoznávajú študenti a učni podnik v rámci jednotlivých
vyučovacích predmetov a po dlhší čas. Ide o intenzívny vzťah, zamestnanci
sa zaraďujú do vyučovacích tém alebo hodín, študenti odborných škôl aj
s pedagógmi navštevujú podnik.
Mladiství a budúci odborníci majú vďaka partnerstvu možnosť spoznávať
podnik vďaka pravidelným kontaktom. Pripravia sa celkovo a predstavia sa
im profesijné šance.
Vytvorenie partnerských vzťahov je viacstupňový moderovaný proces, na
jeho konci je dohoda o spolupráci. Tu sa stanovia rámcové údaje a konrétne
opatrenie ohľadne spolupráce.
Modul 4
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Partnerstvom vznikajú často náhodné kontakty a rozvíja sa trvalá
a systematická forma spolupráce.
Počiatočná fáza:
návšteva podniku, manažment spolupráce, dohody o spolupráci
Fáza realizácie:
realizácia opatrení, organizovanie ich priebehu, vyhodnotenie
Mainstreaming:
dlhodobá existencia partnerstva, kooperačné siete v regióne
Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie
Výsledok/ zisk

- Workshop
- Moderované rozhovory o spolupráci
- didaktické metodiky
Podporujúce faktory:
- vysoká motivácie pri spoluúčasti odbornej škole v regióne,
- regionálni partneri (napr. spolkol podnikov, remeselná komora, pracovné
spolky),
- krajinsko-politické rámcové podmienky.
Podniky majú vďaka partnerstvu možnosť prezentovať sa ako budúci
zamestnávateľ. K tomu je potrebné zvýšenie akceptovania podniku
mladistvými a pozitívne pôsobenie na verejnosti. Dlhodobé partnerstvo je
úspešným nástrojom pre zaručenie nasledovníkov v podniku.
Podniky budujú kontakty a v rámci regiónu si budujú sieť.
vyučujúci dosiahnú vyšší stupeň motivácie vďaka prepojeniu teórie a praxe,
podnik môže profitovať z nápadov, ktoré mladí prinesú.

Riziká, bariéry a
prekážky

4.10

- chýbajúci alebo neexistujúci vzdelávací profil v odborných školách
- nízka ochota podnikov spolupracovať

Forma učenia MENTORING

Krátky opis

Starší zamestnanci sprevádzajú mladších, spravidla začiatočníkov v odbore.
Dostávajú podporu pri prechode od profesijného vzdelávania do praxe.
Mentori sú dôvernými osobami na stanovený a dohodnutý čas
a a sprevádzajú osobným a profesijným rozvojom.

Cieľ

- výmena znalostí a skúseností medzi generáciami sa obojstranne podporuje,
- využívajú sa potenciály nasledovníkov, zapracujú sa kvalifikovane a včas
a zaradia sa do pracovného procesu,
- Know-how starších sa udržiava a rozvíja,
- Kultúra hodnôt, otvorená podniková klíma sa podporuje aj naďalej,
- rozvíjanie pozitívnej podnikovej kultúry
- podpora flexibility a identifikácie podniku,
- vytvorenie dobrých rámcových podmienok na pracovisku,
- pozitívna kultúra vedenia.

VETwin-winModel
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Obsah/ priebeh

Podpora rozvoja kompetencií, najmä sociálnej a odbornej. Kompetencie sa
dajú merať na základe pozitívnych a negatívnych zmien jednotlivých
zamestnancov.
- určenie a definícia učebných cieľov,
- plánovanie spoločného učebného procesu,
- realizovanie opravných opatrení,
- účastníci sa samostatne vyhodnocujú.

Metodika

Workshop učebné typy / učebné stratégie,
Workshop s expertmi – učenie skúsenosťami,
Workshop – nástroje pre stanovenie kompetencií/ monitoringu pre stanovenie
potreby ďalšieho vzdelávania,
Workshop pre samostatne riadené učenie.

Organizácia

-

predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie
Výsledok/ zisk

zapojenie riadiacich zamestnancov,
príprava, podpora a sprevádzanie mentora,
mentor sprevádza pri osobnom rozvoji,
Mentor s poznatkami o metódach vedenia rozhovoru a proces reflexie,
podporné opatrenie: tréning mentora.

Výhody pre zamestnancov:
- mladí profitujú zo skúseností mentora,
- lepšia výmena komunikácie medzi staršími a mladšími.
časťou interaktívneho procesu sú pravidelné rozhovory, ktorými sa zvyšujú
kompetencie starších aj mladších v procese mentoringu.
Rozvoj a rast určitých schopností sa deje na pracovisku, v pracovnom čase
a vzťahuje sa na prax. Podpora mladých je cielená a systematická.
kontinuierlich gefördert.
Výhody pre podnik:
- transfer existujúcich kompetencií,
- cielené zaučenie mladých
- zvyšuje sa pravdepodobnosť rýchleho zapracovania,
- využívajú sa kompetencie starších zamestnancov,
- podporovanie podnikovej klímy.

Riziká, bariéry a
prekážky

VETwin-winModel

Časová náročnosť.
Rôzne charaktery partnerov, nedostatočná ochota odovzdať skúsenosti.
Ochota a motivácia niektorých zamestnancov môže počas mentoringu
klesnúť.
Časová náročnosť spôsobuje problémy pri integrácii do bežných pracovných
dní.
Časové dohody sa môžu skomplikovať tlakom z podniku.

Modul 4
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4.11

Forma učenia KREATÍVNY TÍM

Krátky opis

Cieľ

Forma učenia, pri ktorej sa spoja napr. učni, mladší a starší odborníci
a spoločne premýšľajú o otázkach svojho podniku, prinášajú nové nápady
a vízie (Brainstorming).
Kretívny tím slúži na rozvoj perspektívny manažmentu a využíva synergie
kreatívnych procesov v skupine ľudí.
Kreatívne premýšľať o smerovaní podniku, rozvíjať vízie, vymieňať si nápady
medzi staršími a mladšímim aby sa spoločne vytvorili podnety pre
širokosiahle koncepty.
Cieľová skupina:
všetci zamestnanci na všetkých stupňoch hierarchie

Obsah/ priebeh

Každý zamestnanec má svojho oblastného vedúceho/ konateľa a jemu môže
navrhnúť vytvorenie kreatívneho tímu; vedenie rozhodne, či sa metóda
použije. Dodávateľ nápadov a vedenie premyslia, kto prevezme vedenie/
organizáciu a kto bude súčasťou kreatívneho tímu. Organizátor pozve
účastníkov.
Kreatívny tím prebieha od prvej po štvrtú fázu:
1.fáza:
nápady/ vízie bez obmedzenia.
táto fáza je obligatórna, t.j. kreatívny tím už môže byť ukončený keď sa
nápady predstavia podniku.
2. fáza:
Zvolené nápady – premýšľa sa o ich realizovaní.
3. fáza:
Návrhy na realizovanie – konštruktívny prístup (kritika- / spätná väzba).
4. fáza:
vyhodnotenie, zoznam priorít a stanovenie krokov pre realizáciu po
vyhodnotení kritických poznámok.

Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

- Workshop
- Seminar: sprostredkovanie o základných kompetenciách (napr. metodika
inovácie)
- skupinový rozhovor
Predpoklady:
- Moderujú externisti alebo zamestnanci pripravení metódu realizovať,
- vhodnú Workshop- miestnosť,
- materiál na moderovanie, flipchart na vizualizáciu nápadov a návrhov,
- dokumentovanie výsledkov.
časová náročnosť:
kreatívny tím okolo troch hodín len fáza 1) a 15 hodín (všetky fázy).
Odporúčania pre realizáciu:
Vedenie rozpošle info, že všetci zamestnanci môžu používať metódu kretívny
tím, dostanú tiež informačný materiál.

VETwin-winModel
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Výsledok/ zisk

Rôzne kompetencie a skúsenosti sa zhrnú v rámci kreatívneho tímu
a prispievajú k širšiemu pohľadu na potrebné rozhodnutia/ rozvojové procesy
v podniku.
heterogénna skupina mladších a starších zamestnancov a vytvorenie
skupinovej klímy ohľadne tolerovania iných názorov/ návrhov môžu zvýšiť
potenciál kreativity v podniku.
Výhody pre zamestnancov:
identifikovanie sa s podnikom, pretože sa podieľajú na jeho rozvoji.

Riziká, bariéry a
prekážky

Výhody pre podnik:
Manažment dostáva impulzy z kretívneho tímu- návrhy a riešenia sú kvalitné
viac ako keď nad zlepšením premýšľa riadiaci pracovník sám.
Zamestnanci si neveria zostaviť kreatívny tím.
Sklamanie a demotivácia, keď sa nápady nepresadia alebo sa na ne neberie
ohľad. Následkom môže byť odmietnutie účasti na kreatívnom tímu
v budúcnosti.
Možno priveľká záťaž pre niektorých zamestnancov priniesť nápady
a komunikovať.
ak je stanovený problém komplexný, nesmú prebehnúť všetky fázy celkom do
hĺbky, pretože proces by tak bol príliš dlhý a únavný.

4.12

Forma učenia SKUPINOVÁ PRÁCA

Krátky opis

Cieľ

Organizovaná forma učenia spoluprácou a práca viacerých učiacich sa, ktorí
majú rovnaký cieľ.
- učebné a pracovné skupiny v rámci učebných procesov,
- môže sa používať širokospektrálne a pre rôzne učebné ciele, napr.
projektové skupiny, poradenské skupiny, tréningové skupiny alebo
bežné učebné skupiny,
- je predstupňom skupinovej práce ako organizačného princípu pre prácu
v podniku,
- koordinuje špecifické schopnosti a zručnosti členov skupiny, ktoré sú
summa sumárom vyššie ako samostatné výkony.

Obsah/ priebeh

VETwin-winModel

Spoznávame tu známe fázy pre tím:
1. fáza formovania:

Členovia definujú rozdelenie úloh, pravidlá
spolupráce a vhodné metódy

2. fáza konfliktu:

Prichádza ku konfliktom a polarizovaniu síl
a názorov pri plnení úloh

Modul 4
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Metodika
Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

3. fáza normovania:

Odmietanie skupinovej práce ubúda, vznikajú
prvé normy a začína spolupráca

4. pracovná fáza:

Skupinová štruktúra sa vytvorila, jednotlivé
úlohy fungujú a pracujú na spoločnom cieli

- sprostredkovanie odbornej, metodickej a sociálnej kompetencie
- skupinové rozhovory
Skupinová práca musí byť dobre pripravená, aby sa zabezpečil úspech.
Zmysluplné sa ukázali jednotlivé cvičenia a roly.
Skupinový výkon závisí od úrovne komunikácie a vedenia tútorom/
mentorom.

Výsledok/ zisk

Skupinovou prácou sa skracuje komunikácia a rozhodovanie

Riziká, bariéry a
prekážky

Domnancia niektorých členov a teda málo priestoru pre iných

4.13

Forma učenia BLENDED LEARNING – kompetencia pracovať s médiami

Krátky opis

Rozvoj a realizácia špecifických podnikových konceptov E-Learning-u
použitím rôznych médií a metód pre komunikáciu rôznych vekových skupín.
Starší a mladší zamestnanci majú identifikovať doplňujúcu úlohu
elektronických foriem učenia ku tradičným formám. Spoločné podujatia
versus samostatné učenie.

Cieľ

Zvýšená kompetencia práce s médiami a sprostredkovanie nových
softvérových aplikácií.
Použitie rôznych médií a metód pre komunikáciu pri učení vzťahujúcu sa na
rozličné vekové skupiny.

Obsah/ priebeh

- kompetencia zamestnancov pracovať s médiami,
- potreba znalostí a učenia zamestnancov vo vzťahu k používaniu nových
médií a softvérov,
- príprava modulov ďalšieho vzdelávania za účelom zvýšenia kompetencie
zamestnancov pracovať s médiami,
- vzdelávacie obsahy relevantné pre podnik a E-Learning-aplikácie,
- vypracovanie konceptu E-Learning-u, obsahové a funkčné prepojenie
a kombinácia s inými formami učenia,
- výber externých trénerov a koučov,
- prezenčné podujatia,
- kontrola úspechu.
Cieľová skupina:
starší a mladší zamestnanci

VETwin-winModel
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Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

- kompetencia učiť sa samostatne
- skupinové rozhovory
predpoklady:
- aktuálna potreba učenia. Nejde o učenie „do zásoby“,
- pracovné miesta s počítačmi a dostatočným technickým vybavením,
- všeobecné počítačové znalosti,
- podpora tejto formy učenia v podniku/ nadriadenými,
- individuálna ochota učiť sa a schopnosť učiť sa sám,
- vytvorenie časových zdrojov pre nerušené učenie.
Odporúčania:
1. Stanovenie potreby učenia, prehľad o typoch učenia
2. stanovenie možností použitia a relevantných tém pre túto metódu učenia.
Rozdelenie tém na efektívne jednotky; vyzdvihnutie komerčných a online
ponúk alebo CD-ROM ohľadne tém na trhu a ktoré relevantné obsahy je
možné vytvoriť samostatne.
3. zapojenie zamestnancov do vytvorenie učebných procesov

Výsledok/ zisk

- vzájomná podpora pri učení medzi staršími a mladšími
- rozvoj záujmu o nové ušebné formy a viac ochoty u starších. Odstránenie
predsudkov E-Learning-u
- isté zaobchádzanie s počítačom, všeobecné poznatky o elektronickom
spracovaní údajov
- kompetencie pre prácu s elektronickými médiami
- generovanie poznatkov na internete
- kompetencie k samostatnému učeniu
- odborné poznatky pre používanie počítačov
Výhody pre zamestnancov:
- možnosť samostatného zostavenia učebnej látky a tempa,
- priestorová a časová nezávislosť,
- lepšia práca s modernými médiami, počítačom a internetom.

Riziká, bariéry a
prekážky

VETwin-winModel

Výhody pre podnik:
- rýchle získanie informácií pre efktívne vybavenie podnikových úloh,
- možnosti učenia presahujúce lokalitu ponúkajú časovú úsporu a úsporu
nákladov,
- rýchle a flexibilné prispôsobenie učebných obsahov,
- podpora samostatne organizovaného a trvalého učenia.
- nijaký záujem, veľa námahy, neznáme prostredie pre učenie,
- neistota pri zaobchádzaní s multimediálnymi formami učenia,
- málo ponúk E-Learning-u s relevantným obsahom,
- málo záujmu u starších zamestnancov o nové formy učenia,
- zamestnanci nevidia priamy vzťah k pracovným úlohám,
- technické poruchy, nízka kvalita obsahov, nesprávna didaktika,
rozdielna úroveň vedomostí zamestnancov,
- slabá technická infraštrukútra,
- nedostatočná podpora, resp. starostlivosť o E-Learning.
Modul 4
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4.14

Forma učenia TÍM NOVÁČIKOV

Krátky opis

Umožňuje zamestnancom spracovať problémy a otázky v konkrétnych
pracovných oblastiach, ktoré zjednoduší prácu. Tímy sú zložené z ostarších
i mladších zamestnancov.

Cieľ

Spracovanie a hľadanie riešenia pre konkrétne problémy a úlohy v pracovnej
oblasti spolupôsobením staršieho a mladšieho zamestnanca.

Obsah/ priebeh

Každý zamestnanec môže navrhnúť nadriadenému, aby do tímu nasadili
nováčika. Otázky a kvalita výsledkov sa konkretizuje v rámci prvého kroku,
kým sa tím poverí spracovaním konkrétnych úloh. Do procesu hľadania sú
začlenené rôzne zdroje a iné oblasti podniku.
tím nováčikov predstaví relevantné riešenia, nadriadený rozhoduje o ich
zrealizovaní. Ak sa nejaké riešenie odsúhlasí, otestuje sa a prípadne rozšíri
na ďalšie oddelenia.

Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

- inovácie
- rešerše
Predpoklady:
ochota zamestnancov pracovať v tíme nováčikov
Časová náročnosť:
nie je mimo pracovného procesu
Odporúčanie pre zrealizovanie:
Manažment musí vnímať použiteľnosť metódy citlivo, aby pri určitých
problémoch metódu vedeli využiť. Informácia všetkým zamestnancom, že
môžu používať „nováčikovskú metódu“ a dostanú aj informačný materiál.

Výsledok/ zisk

- spolupráca,
- rozširovanie perspektívy,
- podpora myslenia,
- sebareflexia,
- vytvorenie sietí,
- nové výzvy pre zamestnancov,
- motivácia.
Výhody pre zamestnancov:
rozšírenie perspektívy v tíme nováčikov spoluprácou starších a mladších
zamestnancov
Výhody pre podnik:
Konkrétne obsahové problémy sa spracujú na mieste a systematicky,
uskutoční sa transfer kompetencie medzi staršími a mladšími
zamestnancami, rozvíjajú sa kompetencie

Riziká, bariéry a
prekážky

VETwin-winModel
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4.15

Forma učenia SIEŤ VEDOMOSTÍ neformálna

Krátky opis

Referuje sa o technických témach, ktoré vybralo vedenie. Cieľovú skupinu
tvoria mladší aj starší zamestnanci.

Cieľ

- zdieľanie vedomostí a výmena skúseností
- zabezpečenie znalostí pre podnik,
- motivácia učiť sa,
- využívať kreatívny potenciál,
- posilnenie ochoty, znalostí a skúseností, tematizovať skúsenosti a ďalej ich
odovzdať,
- informovať o inováviách a možných obchodoch,
- upevňovať firmu,
- rozpoznávanie možností pre riešenie problémov,
- ďalší rozvoj podnikovej kultúry.
Cieľová skupina:
hierarchia s dvomi riadiacimi úrovňami, krátke cesty rozhodovania,
kooperatívna a komunikatívna podniková kultúra

Obsah/ priebeh

Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

Vedenie/ oblastní vedúci definujú zoznam strategicky dôležitých tém
a príslušní nositelia know-how. Jednotlivé témy a podujatie pripravujú
a organizujú spoločne interní referenti. Referent dostane feedback od vopred
zvolenej dôvernej osoby.
- sprostredkovanie odbornej kompetencie
- moderovanie podujatia je dôležité
Odporúčania:
aktuálne odborné témy z praxe zamestnancov sa musia zladiť so
strategickými cieľmi podniku.
Powerpoint používajte v malom rozsahu.
Časové požiadavky:
1 hodina – hľadanie témy, 2 hodiny – príprava, 2 hodiny - realizovanie, 1
hodina - vyhodnocovanie
Spolu: 6 hodín
Učebné obsahy musia byť aktuálne a mať spojitosť s dennou prácou
účastníkov.

Výsledok/ zisk

Neformálna výmena skúseností je silnejšia, možnosti spolupráce sú vyššie
a sprostredkujú sa rôzne metódy riešenia problémov.
Výhody pre zamestnancov:
Referenti: kompetencie a pole pôsobnosti sú viditeľné aj pre iných
zamestnancov
Zamestnanci:odborné Know-how sa rozširuje, odovzdávajú sa skúsenosti,
učia sa tipy a triky.

VETwin-winModel
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Výhody pre podnik:
Aktuálne technologické Know-how v podniku je väčšie, fokus na strategické
témy. Práve pri technických otázkach profitujú starší z mladších.
Riziká, bariéry a
prekážky

Nové témy si vyžadujú dôkladnú prípravu.
Ak chýbajú odborní poslucháči, dialóg je náročnejší.
Zamestnanci, ktorí neboli oslovení pre úlohu referenta, sa cítia byť v úzadí.

4.16

Forma učenia KONFERENCIA SO ZÁKAZNÍKMI

Krátky opis

Zamestnanci (napr. učni, mladší a starší odborníci/ zamestnanci) si
vymieňajú svoje vedomosti na interdisciplinárnej úrovni. Ide o zamestnancov
na rôznej úrovni hierarchia a brandže.
Spoločne sa v rámci workshopu vypracujú odborné ťažiskové body
a rozšírenie služieb a obchodných šancí s ohľadom na zákazníka, hovorí sa
o spolupráci so zákazníkom a projektovej podpore.

Cieľ

- výmena skúseností a možnosť zdieľať vedomosti,
- posilnenie zákazníckych vzťahov.
Cieľová skupina:
Zamestnanci v priamom kontakte so zákazníkom, ktorí pracujú na rozličných
hierarchických úrovniach u toho istého zákazníka

Obsah/ priebeh

Metodika

Organizácia
predpoklady
a odporúčania čo sa
týka realizácie

Priebeh Workshopu:
- príparvuje ho personál a oblastní vedúci,
- všetci zamestnanci dostanú dotazník o príprave,
- rozhovory so zákazníkmi vedie vedenie spoločnosti,
- program rokovania sa orientuje na dotazník
- krátka reflexia workshop uzatvára.
- sociálna a metodická kompetencia,
- dotazník ohšadne pripravovania účastníkov,
- vyhodnotenie/ vedenie spoločnosti
Predpoklady:
konferencia so zákazníkmi má zmysel iba vetdy, ak sú vzťahy so zákazníkmi
dlhodobé a zúčastnia sa zamestnanci rozličných zákazníckych úrovní.
Časové požiadavky:
nijaký, pretože patrónstvo prebieha v bežnom pracovnom čase.
Odporúčania pri realizácii:
Príprava, realizácia, dokončenie si vyžadujú približne 8 hodín.

Výsledok/ zisk
VETwin-winModel

Sprostredkovanie kompetencie konať a využívať metódy, konanie v rámci
zákazníckeho systému, zosieťovanie kontaktov, posilnenie obchodného
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zmýšľania v prípade technických pracovníkov.
Výhody pre zamestnancov:
- možnosti podpory,
- kompetentné vystupovanie pred zákazníkom,
- starší pracovníci sa vnímajú ako nositelia skúseností a mladší sa naučia
orientovať sa na zákaznícke projekty.
Výhody pre podnik:
- prehĺbenie vedomostí a skúseností,
- prehĺbenie kompetencií,
- efektívny transfer informácií.
Riziká, bariéry a
prekážky

Uvoľniť všetkých zamestnancov zákazníkovi v rovnakom čase si vyžaduje
dobrý time management.
Výmená je náročná, ak zamestnanci pracujú na rovnakej zákazníckej úrovni.
Témy sú priveľmi podobné, veľa informácií sa teda nevymieňa.
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