MODUL 6
Stellenwert von Internationalen Kompetenzen im "Verzahnungsprozess" durch
europaweiten Austausch von Auszubildenden, Berufsbildungspersonal und
ausbildenden Fachkräften.

Leonardo da Vinci projekt pre transfer inovácií – model "VETwin-win“
Financovanie projektu podporila Európska Komisia.
Za zverejnený obsah je zodpovedný výlučne autor;
Komisia neručí za ďalšie použitie uvedených údajov.

Modul 6
Hodnota medzinárodných kompetencií v nadväzovaní kontaktov vďaka európskej výmene študentov,
personálu učiteľov, lektorov) a odborníkov.

Všeobecné upozornenia týkajúce sa modulov
Základný princíp, ktorý platí pre všetky moduly, sa týka predovšetkým metodiky: Je potrebné použiť
predovšetkým to, o čom sa prednáša, teda moderná vzdelávacie metódy, pri ktorých sa účastníci chápu
ako „partneri lektorov“. Keďže pri žiadnom z modulov nejde iba o sprostredkovanie vedomostí, ale o
praktické zručnosti a o vzájomné prepojenie profesijného vzdelávania a ďalšieho firemného vzdelávania.
Účastníci kombinujú online vzdelávanie so samostatným vzdelávaním a s praktickými úlohami, ktoré plnia
v rámci vlastnej práce. V rámci pravidelných stretnutí si s ostatnými účastníkmi vymieňajú skúsenosti
a prehlbujú teoretické znalosti.
I. Poznámky k modulu 6
O čo ide v module 6
Pobyty v zahraničí predstavujú výbornú možnosť získania medzinárodných kompetencií ako aj
prepojenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, pretože je možné do týchto procesov zapojiť aj
študentov, odborníkov z firiem ako aj zamestnancov.
Európsky program LEONARDO DA VINCI podporuje organizované vzdelávacie pobyty v zahraničí v
Európe. Partnerstvá a projekty mobility sú flexibilné, ich obsah je možné prispôsobovať potrebám
organizátorov a tak sa tieto stávajú súčasťou prepojenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.
Ekonomika potrebuje kvalifikovaných odborníkov s medzinárodnými skúsenosťami, znalosťou cudzích
jazykov a kľúčovými kvalifikáciami ako napr. Tímová práca, práca s rôznymi kultúrami odolnosť. Len
tak je možné dlhodobo obstáť v konkurenčnom boji a profitovať z globalizácie. Vďaka medzinárodným
kompetenciám a skúsenostiam zo zahraničia zvyšuje jednotlivec svoje šance na pracovnom trhu.
Vzdelávacie ciele a obsah modulu
- Význam medzinárodných kompetencií a skúsenosti v zahraničí
- Priority a trendy odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania v Európe
- LEONARDO DA VINCI projekty mobility – podmienky, cieľové skupiny a výkony
- Využívanie mobility pre odborné sily v odbornom vzdelávaní (mobilita VETRO)
- Faktory úspechu osobnostného rozvoja vďaka mobilite
- Poznatky štúdií o pôsobení mobility na odborný personál
- Osvojenie si priebehu plánovania mobility
- Informácie o dokumentoch mobility europass
- Praktické skúsenosti medzinárodných partnerstiev
Čo by mali účastníci vedieť v závere modulu
-

Účastníci sú schopní sprostredkovať význam medzinárodných kompetencií a skúseností v
zahraničí

-

Účastníci vedia pracovať a projektoch mobility LEONARDO DA VINCI

-

Účastníci vedia využiť mobilitu v odbornom a profesijnom vzdelávaní

-

Účastníci vedia naplánovať priebeh mobility

-

Účastníci vedia použiť dokumenty mobility europass

Požiadavky kladené na účastníkov
V tomto module spracujú účastníci samostatne priebeh jednej mobility a svoj výsledok odprezentujú
pred skupinou .
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Všeobecné metodické pokyny pre lektorov
-Vzdelávanie strieda prax a semináre ako aj prípravu vzdelávacích materiálov a online platformy.
- Na seminároch sa pracuje v skupinách
- prezentujú sa vzdelávacie a pracovné úlohy účastníkov
II. Obsah a praktické úlohy
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Význam medzinárodných kompetencií a skúsenosti zo zahraničia
Priority a trendy mobility odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania v Európe
LEONARDO DA VINCI Projekty mobility- podmienky, cieľové skupiny a výkony
Cieľové skupiny projektov mobility
Podpora mobility
Podanie žiadosti
Využitie mobility odborníkmi v odbornom vzdelaní
Faktory úspechu pre osobnostný rozvoj zamestnancov profesijného vzdelávania vďaka
mobilite
Štúdia o pôsobení mobility na personál odborného vzdelávania
Plánovanie priebehu mobility
Idea projektu
Získavanie partnerov
Kontaktné semináre
Databázy/ príručky
Databáza európskych projektov a produktov ADAM
Príručky a webové stránky iných národných agentúr
Podanie žiadosti
Prípravná fáza
Obsahová príprava
Realizácia projektu
Fáza vyhodnotenia
Die Dokumente der europass Mobilität
Mobilita europas
Životopis europas
Jazykový pas europas – kultúrna dimenzia
Kritériá kvality europasu mobility
Dohoda medzi vysielateľskou a hosťovskou organizáciou
Jazyková príprava
Starostlivosť v zahraničí pomocou mentora a mentorky
Materiály/ nástroje sprevádzajúce projekty mobility
Praktické skúsenosti zo vzdelávacích pobytov v rámci projektov EÚ
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6.1 Význam medzinárodných kompetencií a skúsenosti zo zahraničia
Medzinárodné kompetencie a skúsenosti v zahraničí majú v súčasnosti významné postavenie v
ekonomike a sú veľmi dôležité tiež pre jednotlivca. Ekonomika potrebuje kvalifikovaných odborníkov s
medzinárodnými skúsenosťami, znalosťami cudzích jazykov ako aj s kľúčovými kvalifikáciami ako napr.
práca v tíme, v multikultúrnom prostredí. Len tak je možné dlhodobo obstáť v konkurenčnom boji a
profitovať z globalizácie. Vďaka medzinárodným kompetenciám a skúsenostiam zo zahraničia zvyšuje
jednotlivec svoje šance na pracovnom trhu.
Pobyty v zahraničí predstavujú výbornú možnosť získania medzinárodných kompetencií ako aj
prepojenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, pretože je možné do týchto procesov zapojiť aj
študentov, odborníkov z firiem ako aj zamestnancov.
Európsky program LEONARDO DA VINCI podporuje organizované vzdelávacie pobyty v zahraničí v
Európe. Partnerstvá a projekty mobility sú flexibilné, ich obsah je možné prispôsobovať potrebám
organizátorov a tak sa tieto stávajú súčasťou prepojenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.
Ekonomika potrebuje kvalifikovaných odborníkov s medzinárodnými skúsenosťami, znalosťou cudzích
jazykov a kľúčovými kvalifikáciami ako napr. tímová práca, práca s rôznymi kultúrami odolnosť. Len tak
je možné dlhodobo obstáť v konkurenčnom boji a profitovať z globalizácie. Vďaka medzinárodným
kompetenciám a skúsenostiam zo zahraničia zvyšuje jednotlivec svoje šance na pracovnom trhu.

6.2 Priority a trendy mobility odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania v Európe
Na realizáciu cieľov stanovila Európska komisia pre oblasť mobility 6 nasledujúcich priorít:
Priorita 1: Rozvoj kvalifikácií učňov a študentov v odbornom vzdelávaní
Cieľom je naučiť účastníkov vzdelávania zvládnuť systémové zmeny v odbornom a profesijnom
vzdelávaní, zabezpečiť užšie prepojenie vzdelania a profesijného života ako aj prispievať k rozvoju
vzdelávacích a pracovných plánov.

Priorita 2: Zlepšenie kvality a atraktívnosti profesijných vzdelávacích systémov
Rozvoj kvality v odbornom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní, prepojenie systémov- profesijné
vzdelávanie prepojené so vzdelávaním na univerzite ako aj užšia spolupráca inštitúcií by mala prispieť
k realizácii tejto priority.

Priorita3: Transparentnosť a vzájomné uznanie kompetencií a kvalifikácií
V tejto priorite ide v prvom rade o realizáciu EQF ako aj o ECVET. Európsky kvalifikačný rámec
(European Qualifications Framework – EQF) slúži ako prekladateľský nástroj, ktorý umožňuje
porozumenie a porovnanie národných kvalifikácií v celej Európe. Cieľom EQF je podpora mobility
zamestnancov a študujúcich medzi jednotlivými krajinami a uľahčenie celoživotného vzdelávania.
Európsky bodový systém výkonu ECVET by mal okrem iného uľahčiť uznanie výsledkov vzdelania v
zahraničí a podporiť tak mobilitu v oblasti profesijného vzdelania a ďalšieho vzdelávania.
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Priorita 4: Rozvoj zručností dospelých na pracovnom trhu
Táto priorita sleduje predovšetkým nasledujúce ciele:
- zlepšenie profesijného vzdelávania na pracovnom mieste ako aj rozvoj resp. zabezpečenie pracovných
miest, ktoré by prispievali k ďalšiemu vzdelávaniu.
- opatrenia, ktoré umožňujú profesijné vzdelávanie na pracovnom mieste. V centre pozornosti by mali
byť digitálne kompetencie, ovládanie cudzích jazykov na odbornej úrovni ako aj podpora kreativity
a podnikateľského myslenia.

Priorita 5: Zvyšovanie kompetencií rizikových skupín resp. znevýhodnených skupín
Na jednej strane ide v tejto priorite o sprístupnenie pracovného trhu aj skupinám osôb s určitým
hendikepom (nevzdelaní, osoby s migračnou minulosťou, osoby s postihnutím). Na strane druhej by
mala táto priorita prispieť k pozitívnemu demografickému vývoju v Európe ako aj garantovať vyšší podiel
starších zamestnancov v zamestnaní.

Priorita 6: Rozvoj vhodného študijného prostredia a okolia
Patria sem novinky z pedagogickej oblasti ako aj použitie nových technológií, ale aj samovzdelávanie

6.3 LEONARDO DA VINCI Projekty mobility- podmienky, cieľové skupiny a výkony
Pobyty v zahraničí orientované na odbornú prax predstavujú vynikajúcu možnosť nadobudnutia
medzinárodných kompetencií.
Európsky program LEONARDO DA VINCI podporuje organizované pobyty v európskom zahraničí.
Tieto projekty mobility sú veľmi flexibilné, ich obsah si každá organizácia prispôsobuje podľa seba.
Môžu trvať maximálne dva roky a obsahovať rôzne praxe, vzdelávania alebo ďalšie vzdelávania v
zahraničí. V rámci projektu môžu byť vyslané rôzne skupiny účastníkov a účastníčok a to na rôznu dobu
a do rôznych cieľových krajín.

6.3.1 Cieľové skupiny projektov mobility
1. Osoby so základným odborným vzdelaním/(IVT)
- Študenti
- Žiaci odborných
- Osoby pripravujúce sa na vzdelávanie
Minimálne trvanie pobytov v zahraničí sú tri týždne a maximálne 9 mesiacov.
2. Osoby na pracovnom trhu/People in the Labour Market (PLM)
- Zamestnanci
- Živnostníci
- Osoby hľadajúce prácu
- Absolventi vysokých škôl a absolventi
Predpokladom je ukončené vzdelanie alebo 2 ročná prax v zamestnaní. Minimálne trvanie pobytu v
zahraničí sú tri týždne a maximálne 6 mesiacov.
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3. Odborníci s odborným vzdelaním /Vocational Education and Training Professionals (VETPRO)
- Školitelia a školiteľky
- Učitelia
- Odborní tréneri a poradcovia Ausbilderinnen und Ausbilder
- Vedúci vzdelávacích zariadení
Minimálne trvanie pobytu v zahraničí je 1 týždeň a maximálne 6 týždňov
6.3.2 Podpora mobility
Poskytuje sa finančný príspevok na náklady spojené s pobytom, cestou, jazykovou a kultúrnou
prípravou. Výška príspevku závisí od krajiny a od trvania pobytu a od životných nákladov. Všetky
príspevky sú vyplácané formou paušálov tz. nie je potrebné podať doklady o využití poskytnutých
prostriedkov. Znamená to tiež menej administratívy pre žiadateľov.

6.3.3 Podanie žiadosti
Žiadatelia podajú žiadosť o projekt mobility LEONARDO DA VINCI v Národnej agentúre.

6.4 Využitie mobility odborníkmi v odbornom vzdelaní
VETPRO- mobilita predstavuje dôležitý impulz pre modernizáciu a inovácie v systémoch odborného
vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.
Práve pre nové členské štáty platí, že sa v prípade opatrení mobility zameriavajú predovšetkým na
osoby nachádzajúce sav o vzdelávacom procese. Sleduje sa tak naplnenie cieľa sprostredkovania a
získania kľúčových kvalifikácií.

VETPPRO- mobilita predstavuje nasledujúce pozitíva pre vzdelávacie zariadenia:
- zvyšuje sa atraktívnosť odborných škôl
- v zariadeniach prevláda inovatívna klíma, pretože sa nové skúsenosti priamo používajú v
nových vzdelávacích metódach ako aj v samotných obsahoch vzdelávania.
- Zvyšuje sa kvalita vzdelávania ďalšieho vzdelávania
- Podporujú sa medzikultúrne a jazykové kompetencie
- Nadväzujú sa nové partnerstvá a kontakty

6.5 Faktory úspechu pre osobnostný rozvoj zamestnancov profesijného vzdelávania vďaka
mobilite
Zamestnanci z mobility profitujú predovšetkým keď:
- existovala počas mobility možnosť pravidelného kontaktu s účastníkom mobility
- existovala počas mobility možnosť realizácie a použitia nadobudnutých kompetencií, poznatkov
a vedomostí
- mali zamestnanci možnosť zlepšiť si svoje odborné kompetencie, znalosti ako aj spoznať nové
obsahy a metódy
- vládne vo vysielateľských organizáciách inovatívna klíma a management rozširuje svoje aktivity,
poskytuje medzinárodné ponuky
- sa konala príprava – v skupine- ktorá bola veľmi kvalitná
- má odborný personál cieľ, presvedčiť svojich nadriadených ako aj ministerstvá o dôležitosti
medzinárodnej mobility
VETwin-winModel
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6.6. Štúdia o pôsobení mobility na personál odborného vzdelávania
EÚ zverejnila štúdiu pod názvom „výskum pôsobenia projektov mobility programu LEONARDO DA
VINCI na kvalitu systémov odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania“. Cieľom štúdie bolo
zmapovať pôsobenie projektov mobility na osoby zodpovedné za vzdelávanie, na vzdelávacie
zariadenia ako aj národné systémy vzdelávania. Zároveň má štúdia identifikovať problémy a výzvy.
10 kľúčových bodov štúdie :
Pôsobenie na personál
1. 80% personálu osobne profituje zo skúsenosti s mobilitou
Osobné pozorovania sú rôzne: Ide predovšetkým o zmeny v kvalite ako napr. Aktívne osobnostné
zapojenie sa do opatrení na zlepšenie systému vzdelávania alebo viac zodpovednosti na pracovnom
mieste
2. Poznatky, vedomosti, skúsenosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí je možné využiť v praxi a
priamo vo svojej práci. 47% opýtaných vie použiť nové obsahy vzdelávania, 45% nové metódy
vzdelávania, 47% nové pracovné techniky a praktiky, 42% opýtaných je aktívnejších a zapája sa do
organizácie pracovných procesov, 42% sa zúčastňuje rozvoja nových konceptov vzdelávania a 39%
sa podarilo, iniciovať nové procesy a inovácie.
Pôsobenie na vysielajúcu organizáciu
3. Mobilita personálu vedie k rôznym menám a inováciám. Program LEONARDO DA VINCI potvrdil
svoju funkciu katalyzátora.
55% vzdelávacích zariadení pracuje podľa stratégie internacionalizácie a 55% organizácií považuje
účasť svojich zamestnancov na mobilite za veľmi dôležité. Vďaka skúsenostiam získaným počas
mobility môžu organizácie budovať medzinárodné kontakty 48% a 45% potvrdzuje zmenu filozofie
zariadenia. 45% organizácií uvádza používanie nových metód vzdelávania a 39% vypracovalo plán
ďalšieho vzdelávania pre školiteľov a učiteľov.
4. Vďaka účasti na mobilite si organizácie vylepšili svoj profil. Atraktívnosť zariadenia sa zvyšuje
a zabezpečí sa tak inovatívna klíma, nové metodické obsahy. Zvyšuje sa tak kvalita zariadenia
a personál má lepšie kariérne šance v danom zariadení ako aj na pracovnom trhu.
Pôsobenie na národný systém vzdelávania
5. Skúsenosti s mobilitou pôsobia pozitívne zvyšovanie kvality, na vytváranie regionálnych
a medzinárodných kontaktov.
57% opýtaných je presvedčených o tom, že môžu prispieť k všeobecnému zvyšovaniu kvality. 56%
potvrdilo uznanie medzinárodných kompetencií.
6. Mobilita personálu je dôležitým impulzom pre tzv. Zmedzinárodňovanie, modernizáciu a inovácie
v odbornom vzdelávaní.
Pozitívny vplyv medzinárodnej mobility personálu má aj podpora medzinárodných a jazykových
kompetencií. Skúsenosti z mobility pomohli pri používaní nových metód vzdelávania a multimédií.
Dlhodobé pôsobenie mobility je možné zabezpečiť aj jej transferom do praxe vzdelávania, podporu
zamestnancov mamagementom.
7. Účasť personálu (učiteľov, lektorov) na mobilite znásobuje kvalitatívny rámec vzdelávacej
inštitúcie. Má dôležitú úlohu pri rozvoji kompetencií
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Pokyny k realizácii projektu
8. Úspešné koncepty mobility personálu podporujú jej praktické využitie.
Najväčší efekt pri získavaní vedomostí a kompetencií dosiahli hospitácie (71%) ako aj výmena
s kolegami zo zahraničia (79%). Význam mal tiež tandem učiteľa a študenta (30%) ako aj vlastná
vzdelávacia činnosť v zahraničí (23%).
9. Úspešné koncepty mobility učiteľov, lektorov sa týkajú spoločnej personálnej a organizačnej
stratégie. Projekty mobility prispievajú k zlepšeniu praxe vo vzdelávacom zariadení, čo má za
následok úspechy zamestnancov a managementu.
10. Projekty, ktoré vytvorili učitelia a študenti majú individuálne obsahy a preto dosahujú veľký
úspech. Pobyty v zahraničí zvyšujú tak ponuku ďalšieho vzdelávania, kvalifikáciu učiteľov a lektorov,
zvyšujú kvalitu ponuky vzdelávania.
(zdroj: NA-BIBB A. Mohoric 01.12.2010; http://ec.europa.eu/education/moreinformation/doc/2010/vetprosum_de.pdf)

6.7 Plánovanie priebehu mobility
6.7.1 Idea projektu
Najprv je potrebné určiť rámec Vášho projektu:
- Má ísť o prax alebo je potrebné absolvovať v zahraničí kompletný úsek vzdelávania?
- Aká je plánovaná dĺžka pobytu v zahraničí?
V zásade je možné podporiť nasledujúce osoby:
1. Osoby so základným profesijným vzdelaním (Initial Vocational Training/IVT)
Možné trvanie pobytu v zahraničí: 3 – 39 týždňov
2. Osoby na pracovnom trhu s ukončeným vzdelaním (People in the Labour
Market / PLM),
Možné trvanie pobytu v zahraničí:: 3 – 26 týždňov
3. Odborníci v profesijnom vzdelávaní (Vocational Education and Training Professionals / VETPRO),
Možné trvanie pobytu v zahraničí: 1 - 6 týždňov.

6.7.2 Získavanie partnerov
Pre úspech mobility je rozhodujúce získanie spoľahlivého partnera v zahraničí. S partnerom si
dohodnete priebeh a obsah zahraničných kvalifikácií ako aj podporu a odbornú pomoc pre účastníkov.
Pre projekt mobility LEONARDO DA VINCI potrebujete aspoň partnerskú organizáciu z krajiny, ktorá je
tiež súčasťou projektu.
Účastníckymi krajinami sú:
- členské štáty EÚ
- štáty EHP Island, Lichtenštajnsko a Nórsko
- Turecko
- Švajčiarsko
- Chorvátsko
Hľadať partnera by ste mali začať čo najskôr a to ešte pred podaním žiadosti. Pretože v čase podania
žiadosti musí partner podať písomne vyhlásenie, že s Vami vstupuje do projektu.
VETwin-winModel
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6.7.2.1 Kontaktné semináre
Kontaktné semináre organizujú národné agentúry krajín zúčastnených na projekte. Ich cieľom je
spoznanie vhodných partnerských organizácií.
Práve pre inštitúcie, ktoré len začínajú európskou spoluprácou a nedisponujú ešte potrebnými kontaktmi
predstavujú tieto semináre možnosť nadobudnutia nových kontaktov. Účasť na takom semináre je
možné aj finančne podporiť.
6.7.2.2 Databázy/ príručky
Databázy a príručky poskytujú prehľad o európskych aktivitách v odbornom vzdelávaní a predstavujú
možnosť nájsť vhodného partnera.
6.7.2.3 Databáza európskych projektov a produktov ADAM
Databáza európskych projektov a produktov ADAM (Advanced Data Archive and Management System)
ponúka rozsiahle informácie a projektoch, produktoch a výsledkoch programu LEONARDO DA VINCI.
Link: Datenbank ADAM (http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm)
6.7.2.4 Príručky a webové stránky iných národných agentúr
Na vlastných webových stránkach európskych agentúr pre program LEONARDO DA VINCI sa
nachádzajú pokyny alebo príručky o možných partnerských organizáciách.
Link: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
6.7.3 Podanie žiadosti
LEONARDO DA VINCI poskytuje príspevok na:
- pobyt (vrátane nákladov na cestovanie)
- jazykovú, medzikultúrnu a odbornú prípravu
- organizáciu projektu
Výška príspevku závisí od cieľovej krajiny (životné náklady) ako aj od trvania pobytu v zahraničí.
Lehota na podanie žiadosti začína spravidla na začiatku roka. Informácie o podávaní žiadostí nájdete na
webových stránkach agentúr.
6.7.4 Prípravná fáza
K úspechu projektu prispieva jazyková, kultúrna a odborná príprava na pobyt v zahraničí.
Pomocou k témam odborného vzdelávania v Európe môžu byť glosáre.
Glosáre:
- CEDEFOP-Glossar (http://europass.cedefop.europa.eu/en/home)
6.7.5 Obsahová príprava
Obsahové aspekty prípravy:
Medzikultúrny tréning
- Informácie o kultúre
- Špecifiká danej kultúry
- tolerancia, otvorenosť, porozumenie
- schopnosť prispôsobenia sa, flexibilita, empatia
Medzikultúrne znalosti
- praktické informácie o krajine, v ktorej prebieha vzdelávanie
- Do´s and Don`ts,
atď.
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Jazykové znalosti
Počas prípravy na pobyt v zahraničí je veľmi dôležitá základná slovná zásoba dôležitá pri zvládaní
každodenného života.
Ukončenie dohody o vzdelávaní
Ide tu o otázku, čo sa účastník v zahraničí naučí.

6.7.6 Realizácia projektu
Aby mal Váš projekt úspech, mali by ste ho od začiatku do konca dôkladne naplánovať a pripraviť.
Počas pobytu v zahraničí „kontrolujte“ spoločne s Vašim partnerským zariadením dodržiavanie
programu vzdelávania, odborné pokroky ako aj sociálne začlenenie účastníkov do každodenného
pracovného a vzdelávacieho života v hostiteľskej krajine.
6.7.7 Fáza vyhodnotenia
V závere pobytu v zahraničí ohodnotia všetci zúčastnení spoločne projekt.
Mali by diskutovať o osobných a kultúrnych skúsenostiach nadobudnutých v hostiteľskej krajine ako aj
odborných úspechoch a o úspechoch vo vzdelaní.
účastníci spolu zhodnotia pozitíva a negatíva jednotlivých fáz projektu.
Výsledky tohto hodnotenia môžu byť inšpiráciou pre nasledujúci projekt.
Na dokumentáciu pobytu v zahraničí dostane každý účastník EUROPAS mobilita. (http://www.europassinfo.eu/) Tento sa skladá z okrem dôkazu mobility aj z ďalších 4 častí.
6.8. Dokumenty europasu mobility
Europas mobilita umožňuje zdokumentovať skúsenosti a znalosti získané v zahraničí a využiť tak šanc v
profesijnom živote.
Životopis europas je ideálnym dokumentom pre uchádzanie sa o zamestnanie, jazykový europas zase
dokumentuje úroveň jazykových znalostí.
Vysvetľujúci a objasňujúci charakter majú dva dokumenty europass- vysvedčenie a diplom supplement.
Vysvedčenie umožňuje jeho akceptovanie v celej Európe a diplom sa týka vysokých škôl.
Všetkých 5 dokumentov sa orientuje na výsledky vzdelania ana kompetencie. Stále viac inštitúcií ide
cestou akceptovania a etablovania dokumentov europas ako záväzných dokumentov.
Quelle: http://www.europass-info.de/

6.8.1 Mobilita europas
Mobilita europass je jedným z piatich „preukazov“ – dokumentov europass. Mobilita europass je
dokumentom slúžiacim ako dôkaz o vzdelávacích pobytoch v zahraničí – či už ide o prax alebo úsek
odborného vzdelávania alebo š´tudia. Dokumentuje skúsenosti vo vzdelaní akéhokoľvek druhu, úrovne
a časového obdobia. Predpokladom je dodržiavanie určitých kritérií kvality. Dokument je určený
predovšetkým občanom EÚ? EHP ako aj občanom Chorvátska, Macedónska, Švajčiarska a Turecka.
Z europasu mobility profitujú všetci zúčastnení: účastníci vzdelávacích pobytov môžu zdokumentovať
svoje dosiahnuté výsledky vo vzdelaní ako aj absolvované pobyty, personalisti tak majú obraz o
vedomostiach a kompetenciách nadobudnutých v zahraničí. Aj pri uchádzaní sa o zamestnanie je
europas mobility výhodou- pre uchádzačov o prácu ako aj pre potenciálnych zamestnávateľov.
Dokument europasu mobility však účastník na rozdiel od ostatných dokumentov europasu nemôže
vyplniť samostatne.
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6.8.2 Životopis europas
Jasný, prehľadný a správny- to sú tri výhody životopisu europass. Tento dokument pomáha
systematicky zobraziť získané kvalifikácie a kompetencie a vytvoriť tak komplexný profil vlastnej osoby.
Forma je chronologická a flexibilná.
Pri opise a definícii kvalifikácii kladie životopis europass dôraz na výsledky dosiahnuté vo vzdelaní.
Poskytuje tak informácie o znalostiach a schopnostiach uchádzačov. Pritom sa neobmedzuje len na
spôsob vzdelávania, čas alebo inštitúcie. Životopis europas zobrazuje kvalifikácie a kompetencie voľne,
či už ide o formálne alebo neformálne spôsoby vzdelávania alebo o sociálne kompetencie ako sociálne
správanie a schopnosť pracovať v tíme. Vyplniť si životopis europas vie každý samostatne.
6.8.3 Jazykový pas europas – kultúrna dimenzia
Pre úspech v odborom a profesijnom živote nie je rozhodujúci len odborný faktor – ale aj sociálne
kompetencie zvyšujú šance na pracovnom trhu. Vzdelávací pobyt v zahraničí má stále aj jazykovú
a kultúrnu dimenziu. Ako časť Európskeho jazykového portfólia dokumentuje jazykové znalosti pomocou
modulu sebahodnotenia, ktorého základom je Spoločný európsky referenčný rámec. Tak je možné
dosiahnuť ohodnotenie jazykových znalostí na základe spoločných kritérií uznávaných v celej Európe.
6.8.4 Kritériá kvality europasu mobility
Europass mobility je možné vydať len vtedy, keď sú splnené kritériá zadefinované v uznesení rady EÚ.
Tieto zaistia obsahovú stránku dokumentu- dôležitý aspekt pre účastníčky a účastníkov ako aj pre
inštitúcie, podniky a úrady.
6.8.4.1 Dohoda medzi vysielateľskou a hosťovskou organizáciou
Pred zverejnením a vyplnením mobility europass, je potrebné písomne zdokumentovať hlavné body
obsahu medzi vysielateľskou organizáciou, ktorá vysiela ľudí a medzi prijímacou organizáciou v cieľovej
krajine. Tento dokument je potrebné predložiť National Europass Center (NEC) alebo inému úradu v
krajine pôvodu a to ihneď na požiadanie (kritérium 1 platí pre osoby zadefinované v programe bez
vysielateľskej organizácie)
6.8.4.2 Jazyková príprava
Jazykové znalosti sú najdôležitejším predpokladom pobytu v zahraničí. Osoby vyslané v rámci
vzdelávania do zahraničia by mali preto primerane disponovať jazykovými znalosťami. Táto skutočnosť
je súčasťou programov žiadosti. Nie je potrebný ďalší dôkaz, keďže je vysielajúca organizácia povinná
zabezpečiť túto skutočnosť.
6.8.4.3 Starostlivosť v zahraničí pomocou mentora a mentorky
Počas vzdelávacieho pobytu v zahraničí by mal byť účastníkom k dispozícii mentor alebo mentorka a to
predovšetkým ako odborný doprovod ale aj ako kontaktná osoba v prípade jazykových, kultúrnych a
iných otázok.

6.9. Materiály/ nástroje sprevádzajúce projekty mobility
Príručka k medzikultúrnemu tréningu kompetencií, národné tematické moduly, online kvíz:
IKULT - Interkulturelle Trainingsmodule für KMU in Europa zur Förderung von Mobilität und
Wissenstransfer (http://www.ikult.eu/)
Interaktívna vzdelávacia platforma pre situácie v odbornej praxi:
COMMPACT – http://www.language4.biz/
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Viacjazykový sprievodca výmennými pobytmi v zahraničí, uchádzanie sa o prácu, didaktické modely,
plán vzdelávania, porovnanie vzdelávania atď.:
http://www.vetint.eu/downloads.html (http://www.vetint.eu/)
Interkultútny assessment a portfólio medzinárodných kompetencií:
Intercultural Competence Assessment (http://www.incaproject.org/)
Príručka kvality pre medzinárodné vzdelávanie:
TQP - Transnationale Quality Project (http://www.leonardo-tqp.eu/index.php/download)
Online spoznávanie jazykov, kultúr a pracovného sveta v gastronómii:
BE-CuLT (Basic e-Cultural and Linguistic Training)
(http://www.bildungsmarkt.de/index.php?m=4&mi=104&mid=160)
VOCAL Projekt (Vocationally Oriented Culture And Language)
ponúka materiály pre interkultúrnu a jazykovú prípravu pre výmenný pobyt v zahraničí.
(http://www.vocalproject.eu/)

6.10 Praktické skúsenosti zo vzdelávacích pobytov v rámci projektov EÚ
SAZ Schwerin/Nemecko
Leonardo da Vinci Partnerschaft - Projekt: KELAB
“Rozvoj kompetencií vďaka novým kultúram vzdelávania pre účastníkov odbornej praxe –európske
prístupy“
Cieľom tohto partnerstva bolo spracovanie resp. výmena možností kvalifikácie v rámci odborného
vzdelávacieho procesu, aktuálnych trendov, špecifických vzdelávacích a tréningových metód. Tieto
okruhy by mali byť spracované počas výmeny skúseností. Išlo predovšetkým o to, dať odborníkom do
ruky inovatívne návody konania, metódy a produkty, vďaka ktorým by si mohli zlepšiť postavenie na trhu
práce a v konkurencii. Keďže sú tieto kompetencie odborného personálu rozhodujúce pre kvalitu
odborného vzdelávania, išlo predovšetkým o zvyšovanie kvality v odbornom vzdelávaní, online
platformy.
Téma partnerstvo, rozvoj kompetencií vďaka novým vzdelávacím kultúram bola veľmi obsiahlo
spracovaná. Dostatočný priestor sa venoval tiež téme dvoch perspekív: makrorovina – nástroje a
metódy pozitívneho habitu a metódy a formy motivácie celoživotného vzdelávania jednotlivých
partnerských inštitúcií. .
V druhý krok sa venoval analýze postavenie tém na mikroúrovni: v centre pozornosti tu boli otázky ako:
“Čo?” a “Ako?”, prvky kvalifikácie, obsahy a moduly ako aj uplatnenie metód rozvoja kompetencií.
Obsah sa prispôsobil aktuálnym požiadavkám a nárokom hospodárstva. Kľúčová otázka znela: ako
zabezpečiť kultúru ďalšieho vzdelávania pre odborníkov, učiteľov, ktorú by podporovalo celoživotné
vzdelávanie. Každá partnerská krajina mala s touto témou iné skúsenosti. Cieľom projektu nebola len
homogenizácia rámcových podmienok a obsahov získavania kompetencií cieľovej skupiny, ale aj
hľadanie spôsobov transformácie metód a vzdelávacích kultúr do partnerských krajín.
SAZ ako koordinačné zariadenie predstavil svoj koncept prvkov praxe. Tento tvoril základ ďalšieho
vzdelávania. V centre pozornosti sú implikácie vyvinuté samotným SAZ. Ide o zabezpečenie a dlhodobé
zriadenie pracovným miest, ktoré sa orientujú na prax resp. vzdelávacích miest, ktoré sa orientujú na
prax. Ide teda o zabezpečenie flexibilnej vzdelávacej kultúry na pracovnom mieste, ktorá v sebe spája
prácu a vzdelávanie.
Partnerské zariadenia podobne ako SAZ navrhli vlastné koncepty kvalifikácie pre zamestnancov.
Plánuje sa zozbierať osobitne tieto prvky, aby ich mohli využívať aj iné partnerské krajiny a zariadenia.
Po výmene skúseností prostredníctvom kooperačných partnerov sa určili konkrétne spôsoby realizácie
jednotlivých modulov. Každý partner navrhol koncept transferu obsahujúci najdôležitejšie obsahové a
organizačné údaje. Ť
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Kľúčovými otázkami boli: Existuje v kooperačných krajinách nová úloha pre učiteľov, lektorov ako aj
odborníkov a ako táto úloha vyzerá? Ako je možné dlhodobo modifikovať postavenie týchto aktérov, aby
sa v skupine vzbudila motivácia a nadšenie pre ďalšie vzdelávanie? Ako je potrebné realizovať nové
vzdelávacie kultúry, aby sa neustále prispôsobovali aktuálnym potrebám? Aké moduly a metódy existujú
v partnerských krajinách, ktoré by boli vhodné na transfer a koncepty transferu?
Výsledkom projektu boli prvky kvalifikácie pre personál partnerov. Zároveň sa sprístupnili jednotlivé
prvky kvalifikácie ako individuálne prvky.
Partnerské zariadenia zriadili aj online platformu, aby sa zabezpečila trvácnosť dosiahnutých výsledkov
a ich publikácia.
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