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MODUL 7
Stratégie profesionalizácie a koncepty kvality pre poskytovateľov vzdelávania s cieľom
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Modul 7
Stratégie profesionalizácie a koncepty kvalifikácie pre poskytovateľov vzdelávania s cieľom aktívneho
vytvorenia „spájacích procesov“

Všeobecné pokyny k modulom
Základný princíp, ktorý platí pre všetky moduly, sa týka predovšetkým metodiky: Je potrebné použiť
predovšetkým to, o čom sa prednáša, teda moderné 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 7
O čo ide v tomto module
Tento modul má podporiť profesionalizáciu prepojenia odborného/ profesijného vzdelávania
a ďalšieho vzdelávania vo firme.
Profesionalizácia sa týka riadiacej roviny a managementu ako aj zamestnancov, ktorí sa
nachádzajú vo vzdelávacom procese a firemných zamestnancov.
Ďalšie vzdelávanie vo vzdelávacej inštitúcii a vo firme: V centre pozornosti stojí orientácia na
zákazníka, teda zohľadnenie špeciálnych firemných potrieb a nadviazanie na vedomosti
zamestnancov. Vzdelávacie zariadenie musí smerovať k trendu ponúkať inovatívne odborné
vzdelávanie zamerané na presne definovanú
stratégiu podnikania a budúce personálne
a organizačné štruktúry.
Vzdelávacie ciele a obsahy modulu
-

Sprostredkovanie kompetencií s cieľom rozvoja personálnych a organizačných štruktúr
s cieľom prepojiť odborné/ profesijné vzdelanie a ďalšie firemné vzdelávanie
Rozvoj vzdelávacích zariadení
Aspekty rozvoja organizácie vzdelávania
Oblasť pôsobenia personálneho a organizačného rozvoja
Aspekty vzdelávania zameraného na obchodné procesy
Ponuky vzdelávania spracované v moduloch prispôsobené flexibilnému odbornému
vzdelávaniu

Čo by mal vedieť účastník/ študujúci na konci modulu
Vedomosti:
- Smerovanie tradičného vzdelávacieho zariadenia smerom k inovatívnemu poskytovateľovi
vzdelávania
- Inovatívne oblasti odborných vzdelávacích zariadení
- Pole pôsobenia personálneho a organizačného rozvoja
- Organizačné modely poskytovateľov vzdelávania
- Aspekty orientácie na zákazníka
- Profesionalizácia personálu
- Modularizovanie ponúk vzdelávania pre flexibilné odborné vzdelávanie
- Vedomosti o odbornom pedagógovi

Zručnosti a kompetencie:
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-

Využívanie prvkov ako napr. poradenstvo, sprevádzanie vzdelávaním, vzdelávanie
orientované na obchodné procesy
Rozvoj organizačných štruktúr poskytovateľa vzdelávania
Rozvoj formálnych a neformálnych štruktúr v organizácií
Rozvoj modulárnych ponúk vzdelávania
Komunikácia s účastníkmi vzdelávania
Dôverný vzťah so zamestnancami a zákazníkmi
Riadenie tímu zodpovedného za riešenie problémov
Rozvoj konceptov kvalifikácií v spolupráci s firmou
Dôverná spolupráca s regionálnymi firmami

Požiadavky na samovzdelávací proces
Účastníci samostatne spracujú návrhy ponúk vzdelávania, ktoré sa orientuje na zákazníka a tieto
následne odprezentujú pred skupinou.
Všeobecné metodické pokyny pre osoby sprevádzajúce vzdelávanie
- ďalšie vzdelávanie prebieha striedaním seminárov a praxe ako aj striedaním vzdelávacieho
materiálu a online platformy
- Semináre organizujú predovšetkým skupinovú prácu
- Účastníci prezentujú vzdelávacie a pracovné úlohy
II. Obsah a prax
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Príručka systematického rozvoja inovatívnych vzdelávacích služieb
Pokyny k rozvoju organizácie poskytovateľa vzdelávania
Pole pôsobnosti personálneho a organizačného rozvoja
Voľba organizačnej štruktúry
Formálne a neformálne štruktúry v organizácii
Fázy a nástroje rozvoja organizácie
Úlohy v rannom procese rozvoja organizácie
Rozvoj organizácie v spolupráci s firmou a poskytovateľom vzdelávania
Možnosti profesionalizácie personálu
Základy kvalifikácie personálu
Pedagógovia
Seminár organizácia vzdelávania
Vzdelávanie zamerané na obchod
Základné myšlienky
Plánovanie vzdelávania zameraného na obchod
Samostatne kvalifikovať zamestnancov
Kruh kvality
Koučing
Modularizovanie ako základ flexibilného odborného vzdelávania
Základné pozície modularizovania
Príklad modulárneho konceptu ukončeného skúškou: vedúci/ dozorca pre podzemné
a nadzemné stavby skúšaných

Praktické úlohy
V tomto module spracujú účastníci prakticky orientovaný koncept ponúk vzdelávania zameraných
na zákazníkov v rámci prepojenia odborného/ profesijného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo
firme. Svoj koncept odprezentujú pred skupinou.
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7.1 Príručka k systematickému rozvoju a predstaveniu inovatívnych poskytovateľov vzdelávania
pre malé a stredné podniky
Potrebné kompetencie pre novinky v odbornom vzdelávaní
Pre rozvoj inovatívnych služieb vo vzdelávaní sú potrebné nasledujúce kompetencie:
-

Rozpoznanie inovácií a rozvoja vzdelávania a učenia
Kritická analýza a ohodnotenie vývoja odborného vzdelávania
Podpora, iniciovanie a sprevádzanie nových trendov, opatrení a vzdelávacích služieb
Zohľadnenie strategicko- politických, pedagogicko- didaktických, sociálnych, štrukturálnych
a organizačných aspektov
Aplikovanie nových odborných poznatkov na konkrétne situácie a kontexty odborného
vzdelávania

Inovatívne vzdelanie orientované na budúcnosť sa stáva čoraz dôležitejším predovšetkým pre malé
firmy. Hlavnými aktérmi inovácií vo vzdelávaní sú preto malé a stredné podniky. Vzdelávanie sa
oslobodzuje od štandardov a smeruje k individualite a flexibilite. Vzdelanie sa prispôsobuje potrebám
firiem.

Inovatívne vzdelávacie zariadenie
V centre pozornosti stojí orientácia na zákazníka, t.z. zohľadnenie špeciálnych firemných potrieb,
znalosti zamestnancov. Vzdelávacie zariadenie sa preto musí vyvíjať smerom k inovatívnemu
vzdelávaciemu zariadeniu poskytujúcemu inovatívne ponuky vzdelania.
Takýto koncept vzdelávania určuje aj smerovanie vzdelávacích inštitúcií.
Odborné vzdelávacie inštitúcie môžu mať nasledujúce inovatívne oblasti:
1. Prispôsobenie personálneho a organizačného rozvoja potrebným kompetenciám s cieľom poskytovať
inovatívne ponuky vzdelania
2. Rozvoj nových ponúk a úloh v ďalšom vzdelávaní
3. Rozvoj nových perspektív spolupráce medzi odbornými vzdelávacími inštitúciami a firmami
Na ceste k inovatívnemu poskytovateľovi vzdelania sa vyskytuje mnoho prvkov:
1. Prepojenie kvalifikácie a poradenstva umožňuje rozsiahlu ponuku z „jednej ruky“
2. Je potrebné akceptovať a integrovať firemné pracovné miesto ako aj miesto vzdelávania
3. V centre pozornosti stojí orientácia na zákazníka a jej výsledkom je spoločné vzdelávanie
4. Pracovné miesta podporujúce vzdelávanie a vhodné podmienky vytvárajúce nové možnosti
spolupráce
Krok tradičnej vzdelávacej inštitúcie smerom k inovatívnej vzdelávacej inštitúcii ukazuje cestu od
štandardnej ponuky vzdelávania ku špecifickým, firme prispôsobeným ponukám vzdelávania. Ide tu
o aspekt zmeny paradigmy od štandardných ponúk k ponukám individuálnym. Netreba zabúdať na
flexibilitu a voľnosť.
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Základné myšlienky tradičnej vzdelávacej
inštitúcie
Spoľahlivosť

Základné myšlienky inovatívnej vzdelávacej
inštitúcie
Rôznorodosť nápadov – individuálne, presné,
prispôsobené potrebám

Stabilita a kontinuita

Vysoká spoľahlivosť

Solidarita

Solidarita a flexibilita

Štandardné vzdelávacie opatrenia podľa
katalógu

Aktivita a samostatné konanie

Realizácia kľúčových bodov

Ochota vyjednávať a komunikovať

Dokumentácia a archivácia dát

Vývoj produktov a poradenstvo

Evaluácia sa týka realizácie

Použitie prepojených informačných technológií
a databáz
Evaluácia sa týka vyhodnotenia prebraného učiva

Inovácie je možné dosiahnuť len v tom prípade, keď vzdelávacia inštitúcia spolupracuje so zákazníkmi
a ostanými vzdelávacími inštitúciami (spolupráca na regionálnej úrovni) .
Tieto vzťahy sa týkajú predovšetkým:
- managementu
- podnikovo- hospodárskej rentability
- Benchmarketingu pre poskytovateľov vzdelávania
- spolupráca medzi poskytovateľmi vzdelávania
Z požiadaviek kladených na inovatívnych poskytovateľov vzdelávania vyplývajú kompetencie,
schopnosti personálu, orientácia na zákazníka ako základ obchodu a schopnosť integrácie zákazníka
do procesu poskytovania služieb.
V rámci orientácie na zákazníka a jeho akvizície existujú rôzne spôsoby prístupov poradenstva vo firme:
Prístup orientovaný na ponuku
- Prekonávanie abstinencie vzdelania a ďalšieho vzdelávania v malých a stredných firmách pomocou
vzdelávacieho marketingu. Nadviazanie na skutočné potreby marketingu v malých a stredných
podnikoch.
- Poradenstvo na základe marketingovej stratégie
Prístup orientovaný na dopyt
- Malé a stredné podniky si uvedomujú potrebu zaistenia vývoja a rozvoja ich zamestnancov.
- Existencia poskytovateľa vzdelávania umožňuje cielený dopyt.
Marketingová výhoda: ponuka vzdelávania orientovaná na špecifické požiadavky zákazníka.
Zvyšovanie kvalifikácie
- Orientácia na zákazníka pomocou prezentácie vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.
- Poskytnutie pomoci pri rozhodovaní pri poskytovaní vzdelania a ďalšieho vzdelávania.
Rozhodujúce elementy práce inovatívneho poskytovateľa vzdelávania sú:
- poradenstvo
- sprevádzanie počas vzdelávania
- orientácia na konanie/ obchod
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PORADENSTVO
Poradenstvo znamená:
- orientovať sa pomocou nepriamych konzultáciách a komunikatívnych procesov medzi firmami
a vzdelávacími zariadeniami na jasne definovanú ponuku vzdelávania
- podporovať firmy pomocou poradenstva pri riešení potreby ďalšieho vzdelávania
Poradenstvo zahŕňa aj poradenstvo účastníka vzdelávania.
SPREVÁDZANIE VZDELÁVANÍM
Sprevádzanie vzdelávacím procesom predstavuje profesionálne sprevádzanie osobami, ktoré samé
vzdelávací proces organizujú (samo organizované vzdelávanie) pomocou:
- odborné poradenstvo (samo riadené) vzdelávanie
- Spoznanie potreby vzdelávania
- Koučing
- Sprevádzanie reflexie
- Poradenstvo
- Usporiadanie vzdelávania
ORIENTÁCIA NA KONANIE /OBCHOD
Orientácia na konanie/ obchod sa orientuje na to, aby boli účastníci vzdelávania schopní zrealizovať 6
krokov úplného odborného konania/ obchodu (informovanie, plánovanie, rozhodovanie, realizácia,
kontrola a záverečné hodnotenie). Vďaka prepojeniu pracovného sveta so vzdelávaním by mali
účastníci vzdelávania priniesť do vzdelávania aj svoje pracovné skúsenosti.
Plánované konanie a osvojenie si schopnosti riešiť problémy sú v centre pozornosti vzdelávacieho
procesu.
V prípade otázok priebehu pracovného procesu si navzájom pomáhajú členovia skupiny. Vyučujúci
kladú konštruktívne otázky, aby podporovali vzdelávacie aktivity účastníkov.

Aspekty orientácie na zákazníka
Na to, aby si zákazník vybudoval dôveru potrebuje dlhodobú spoluprácu a vyškoleného pracovníka
a rôzne formy podpory (internet, telefón, face to face). Potreba zákazníka absolvovať odborné vzdelanie
je možné optimálne uspokojiť pomocou znalosti situácie a príslušnej techniky. Tu sa ukazuje nová úloha
personálu- od školiteľa ku osobe sprevádzajúcej vzdelávanie. Počas tohto kontaktu je potrebné
zaznamenať správy a informácie. Čím optimálnejšie sú input- informácie, o to lepšie a presnejšie
ponúknuté vzdelávanie.
Inovatívneho poskytovateľa vzdelania charakterizujú nasledujúce vlastnosti a aktivity:
• Flexibilná organizačná štruktúra
• Inovatívna firemná filozofia
• Blízky vzťah so zákazníkom
• Komplexná infraštruktúra
• Zabezpečenie kvality
• Personálne kompetencie
• Flexibilita v rámci objednávok a pracovného obsahu
• Aktivity a samostatné rozhodovanie
• Rozvoj produkcie (poradenstvo a sprevádzanie)
• Použtie IT- technológií
• Evaluácia
• Zmeny spôsobu práce a metód
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Kontrola kvality jednotlivých
programov

Komplexné pracovné úlohy

Rovnosť

Kvalita

Proces zmeny

Spoľahlivosť Vypočítateľnosť

Personálny rozvoj

Kvalita ako súčasť odborného
vzdelávania

Konanie zamerané na firmu

Konanie zamerané na
poskytovateľa vzdelávania

Organizácia

Opatrenia zamerané na firmu

Štandardné programy
vzdelávania

Ponuka kurzov
a seminárov

Vzdelávacia inštitúcia

Poskytovateľ
vzdelávania

Kvalita organizácie priebehu

Flexibilná organizačná štruktúra
ako komplexný systém

Konanie zamerané na
poskytovanie služieb

Kvalifikovanie zamerané na
definované potreby

Inovatívna práca – odborné vzdelanie

Profil

Zmeny štruktúry
v ekonomike

Poskytovanie
vzdelávania
(profesijné,
odborné
prepojenie
kompetencií)

Zabezpečenie kvality projektu

Matrixová organizácia zameraná na
projekt

Flexibilné, otvorené konanie

Odborné a profesijné vzdelávanie a ďalšie
vzdelávanie pod vedením kouča

Servisné centrum
Odborné vzdelanie

Koncepčné kroky smerovania vzdelávacej inštitúcie k poskytovateľovi vzdelávania

7.2 Pokyny k organizačnému rozvoju u poskytovateľa vzdelávacích služieb

7.2.1 Pole pôsobenia organizačného rozvoja a personálneho rozvoja v budúcnosti
Vzdelávacia spoločnosť sa musí čoraz častejšie zaoberať budúcnosťou a na základe jasnej firemnej
stratégie vytvárať organizačné štruktúry. Manažment kvality musí preto obsahovať vlastný osobnostný
a organizačný rozvoj a nemôže sa obmedzovať len na dosiahnuté výsledky.
Oblasť pôsobenia
Externý management vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pre malé a stredné podniky
Malé a stredné podniky nedisponujú len potenciálom pre kontinuálny personálny rozvoj ale aj poľom
pôsobnosti pre vzdelávaciu inštitúciu, ktorá disponuje potrebnými odbornými a pedagogickými
kompetenciami. Patrí tu aj potrebná kvalifikácia a realizovanie vzdelávania na rôznym miestach. Keďže
vzdelávacia inštitúcia spravidla nemá dostatok vlastných interných zamestnancov, musí často
spolupracovať s externými odborníkmi. Z dôvodov šetrenia nákladov by sa mala vzdelávacia inštitúcia
aj v budúcnosti sústrediť na kľúčové kompetencie potrebné na realizáciu ďalšieho vzdelávania.
Oblasť pôsobenia
Spoločné vzdelávanie a práca so zákazníkom na spoločnom produkte
Spolupráca so zákazníkom v oblasti vzdelávania sa vyznačuje vzdelávaním počas pracovného procesu
alebo počas práce na projekte. Práca a vzdelávanie tvorí jeden proces. Vzdelávanie začlenené do
pracovného procesu ako efektívna forma rozvoja kompetencií vedie k inému chápaniu vzdelávania
a učenia vo vlastnej vzdelávacej inštitúcii. Vyučujúci vystupuje často ako kouč alebo moderátor. Rozvoj
marketingu vzdelávania a orientácia na zákazníka tak určujú smerovanie managementu vo vzdelávacej
inštitúcii.
Pole pôsobnosti
Podpora a formovanie neformálnych vzdelávacích procesov
Výskumy ukazujú, že väčšia časť získaných kompetencií prichádza práve počas neformálneho
vzdelávania. Neformálne vzdelávanie sa chápe ako neorganizované vzdelávanie bez štruktúry.
Neformálne vzdelávanie sa formuje samostatne, prebieha v práci a v sociálnom prostredí a vyplýva zo
životných a odborných skúseností. Neformálne vzdelávanie je tak zaujímavé predovšetkým pre malé
podniky, pretože sa viaže predovšetkým na konkrétnu činnosť.
Podpora neformálneho vzdelávania v malom podniku by mala nadviazať na didaktickú analýzu.
Oblasť pôsobenia
Vzdelávanie sa a vyučovanie pomocou nových médií
Pre každú vzdelávaciu inštitúciu je veľmi dôležité zapojenie nových médií do vzdelávacieho procesu,
predovšetkým do procesu ďalšieho vzdelávania, keďže nové médiá zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu.
Vyučujúci sa tak mení na poradcu, moderátor a tútora. Televzdelávanie predstavuje zrušenie miesta
vzdelania. Vyučujúci a študujúci sa nachádzajú na rôznych miestach, no sú spojení komunikačným
systémom. Vzdelávacie inštitúcie sa musia technicky a didakticky pripraviť na takýto spôsob
vzdelávania, aj keď sa v budúcnosti samozrejme osobné stretnutia úplne nezrušia.

7.2.2 Voľba organizačnej štruktúry
Pri voľbe organizačnej štruktúry je dôležitá predovšetkým flexibilita, ktorá je charakterizovaná
nasledujúcimi 3 znakmi:
1. Multi- organizácia
Tento mix štruktúr umožňuje adaptáciu na všetky požiadavky:
- Systém jednej línie: jasné kompetencie, jednoduchá štruktúra
- Systém línií: jasné pridelenie, jednoduchá štruktúra
- Systém viacerých línií: flexibilné použitie, zdôraznenie odbornej autority
- Matrixová organizácia: optimalizácia vďaka 2 kľúčovým kompetenciám: tímová práca a proces
v centre pozornosti
2. Variabilné prepojenie
Mnoho možností vďaka rôznym prepojeniam
3. Vybudovanie a zrušenie štruktúr
Variabilita organizačnej schémy a stým spojená rýchla reakcia na vonkajšie vplyvy pomocou
budovania a rušenia štruktúr

7.2.3 Formálne a neformálne štruktúry organizácie
Znaky formálnych a neformálnych štruktúr organizácie:
Formálne:
-

oficiálna hierarchia
písomne definované kompetencie
dané kompetencie
projektové skupiny s jasnými pracovnými úlohami
zadefinované informačné cesty

Výhody: - tradičné a prehľadné organizačné štruktúry
- Istota práce, pokiaľ sú prítomní stáli zákazníci
- Skúsenosti a solidarita
Riziká:

- monotónnosť
- Nedostatočná ochota sa vzdelávať

Neformálne:
- Priateľské vzťahy, skupiny
- súťaživosť medzi jednotlivcami ale aj medzi skupinami
- Autorita vďaka vedomostiam a znalostiam
Výhody: - Jednoduchá a flexibilná organizácia, neformálna spolupráca
- zaujímavé a nové úlohy
- vysoká pracovné motivácia
Riziká:

- samostatná realizácia
- pri raste organizácie: nedostatočné stanovenie postupov
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7.2.4 Fázy a nástroje rozvoja organizácie
Rozvoj organizácie znamená plánovanú zmenu organizácie s nasledujúcimi fázami:
- Začiatok zmeny
- Rozpoznanie potrieb
- Definovanie problému
- Rozvoj jednej alebo viacerých stratégií
- Voľba jednej stratégie
- Realizácia
- Hodnotenie

Nástroje vývoja organizácie (príklady):
Rovina: zamestnanci

Tréning správania, koučing, tréning senzitívnosti

Rovina: skupina

Poradenstvo, rozvoj tímu, kruh kvality

Rovina: organizácia

Dotazníky a štúdie o podnikateľských cieľoch, zmena
firemnej kultúry

Organizácia práce

Job enrichment, Job enlargement

Vzdelávacie procesy

napr. vzdelávanie v heterogénnych skupinách

7.2.5 Úlohy v riadiacom procese v rozvoji organizácie
Orientácia úloh:
– mali by byť splnené obsahové ciele
- Pracovné procesy by mali byť optimalizované
- V tomto kontexte by mali zamestnanci vedieť optimálne reagovať
Orientácie zamestnancov:
– Jednotliví zamestnanci, tím a organizácia by sa mali ďalej rozvíjať
- Počas rozvoja zamestnancov ich podporuje riadiaci pracovník (koučing)
- Posilnenie identifikácie firmy
Riadenie tímu zodpovedného za riešenie problémov:
- Riadenie nepodlieha sebarealizácii
- Riadenie je potrebné v tom prípade, keď má tím zodpovedný za riešenie problémov čo najskôr a čo
najefektívnejšie nájsť vhodné riešenie bez ohľadu na pozíciu v hierarchii
- Moderátor sa nepodieľa na obsahovej práci
- Je zodpovedný za pracovný proces, časový harmonogram a za účasť
- Riadiaci pracovník by mal viesť samostatne, v opačnom prípade je potrebný externý kouč
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7.2.6 Rozvoj organizácie v spolupráci s firmou a poskytovateľom vzdelávania
Firma

Je vzdelávacia inštitúcia a zmluvný partner
pre študujúcich a osoby vo vzdelávacom
procese

Odborná vzdelávacia inštitúcia

Poskytuje podporu pri výbere
uchádzačov až po záverečné skúšky

Vyučuje a sprostredkuje schopnosti a znalosti
potrebné pre prácu vo firme
Poskytuje mladým dodatočné praktické
vzdelanie formou modulov
Formuje budúcich zamestnancov počas
praktického vzdelávania
Poskytuje infraštruktúru vzdel. Inštitúcie
Zabezpečuje kvalifikovaných zamestnancov
Udržiava kontakt s odbornými školami

Vývoj organizácie u poskytovateľa vzdelávania
Zvyšujúca sa kvalifikácie, ktorá je zameraná priamo na príslušné pracovné
miesto
Vybudovanie dôvery medzi firmami

Zvyšujúca sa flexibilita a otvorenosť

Zvyšujúca sa orientácia na zákazníka a poskytované služby

Servis poskytovaných služieb

Integrácia vzdelávania do procesu tvorby hodnôt vo firme

Vývoj organizácie vedie k poskytovaniu nových služieb:
- Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie priamo na pracovnom mieste
- Prevzatie managementu odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania od začiatku až po
záverečnú skúšku
- Koučing pre odborné sily
- Otvorenosť a flexibilita
- Prezenčné fázy u poskytovateľa vzdelávania s fázami samovzdelávania a e-learning
VETwin-winModel
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Príklad organizačnej štruktúry v SAZ Schweriner Ausbildungszentrum e.V. (vzdelávacie centrum) / Nemecko

7.3 Možnosti profesionalizácie odborného personálu
Vo vzdelávacích inštitúciách pracujú zamestnanci rôznych povolaní. Jednoducho povedané sa dajú
rozdeliť do dvoch skupín. Majú buď pedagogické alebo odborné vzdelanie. Obe kategórie nepatria
medzi klasické povolania poskytujúce služby.
Z tohto dôvodu je potrebné oboznámiť personál s myšlienkou poskytovania služieb. Odborný personál
je potrebné vyškoliť tak, aby disponoval znalosťami z pedagogiky a pedagogický personál tak, aby
disponoval znalosťami o jednotlivých procesoch poskytovania služieb.
Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie sa spája do jednej komplexnej úlohy: nové pole pôsobnosti, zmeny
zákonných ustanovení, outsourcing, heterogénnosť v skupinách, rôzne predstavy o vzdelávaní, nové
formy spolupráce, prepojenie vzdelania a vzdelávania.
Zvyšujúce sa nároky si vyžadujú odborno- pedagogickú kvalifikáciu zamestnancov.
Do úvahy prichádzajú 4 možnosti kvalifikácie, ktoré boli vyvinuté v spolupráci so vzdelávacím centrom
vo Šveríne:
- Základ kvalifikácie zamestnancov
- pedagóg vzdelania a ďalšieho vzdelávania
- Kvalifikácie- tréner ďalšieho vzdelávania
- Seminár – organizácia vzdelávania

7.3.1 Základy kvalifikovania zamestnancov
V Nemecku je základom „skúška spôsobilosti školiteľa/ trénera „ a prvý stupeň kvalifikácie personálu,
aby boli dobre pripravení na aktuálne výzvy odborného vzdelávania. Tvorí základ oprávnenia na
vzdelanie a pre ďalšie vzdelávanie pedagógov a odborných pedagógov.
Aby boli odborníci pripravení aj na pedagogickú činnosť, musia si osvojiť nasledujúce kompetencie:









Výhody a využitie firemného vzdelávania
Plánovanie potreby vzdelávania vo firme
Štruktúry systému odborného vzdelania
Výber odborného vzdelávania
Spôsobilosť firmy viesť vzdelávanie
Funkcia a úlohy odborného vzdelávania
Príprava na profesiu
Využitie externých vzdelávacích služieb

Príprava vzdelávania a príprava učňov/ personál, ktorý má vzdelanie absolvovať
 Od vzdelávacieho poriadku k firemnému plánu vzdelávania
 Možnosti spolupodieľania sa na firemných záujmoch počas vzdelávania
 Spolupráca s kooperačným partnerom
 Kritériá a postupy pri výbere tých, ktorí majú absolvovať vzdelávací proces
 Zmluva o odbornom vzdelávaní
 Spolupráca so zodpovedným miestom
Realizácia vzdelávania
 Vytvorenie pozitívnej vzdelávacej kultúry
 Feedback
 Organizácia skúšobnej doby a jej vyhodnotenie
 Metódy vzdelávania a médiá
VETwin-winModel
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Vývoj a organizácia úloh a práce
Ťažkosti s učením
Možnosti predĺženia a skrátenia času vzdelávania
Dodatočná kvalifikácia
Problémy a konflikty v každodennom „vzdelávacom“ dni
Vyhodnotenie výkonov
Výsledky skúšok a analýza hodnotenia výkonov
Hodnotiace rozhovory
Medzikultúrne kompetencie

Ukončenie vzdelávania
 Príprava na skúšku
 Prihlásenie sa na skúšku
 Záverečné certifikáty
 Možnosti vo firme
 Možnosti ďalšieho odborného vzdelávania

7.3.2 Pedagóg ďalšieho vzdelávania profesionálny pedagóg
Pedagóg a pedagóg ďalšieho vzdelávania
Spomínaní pedagógovia pôsobia vo firemnom vzdelávaní. Sprevádzajú, radia a hodnotia osoby
v daných situáciách počas vzdelávania.
Medzi ich úlohy patrí:
• Určovanie kompetencií zamestnancov a študujúcich
• Formulovanie potrieb vzdelávania
• Formovanie a budovanie individuálneho smerovania vzdelávania
• Koncepcia, koordinácia a optimalizácia vzdelávania v rámci štruktúry organizácie
Medzi ďalšie úlohy pedagógov patrí:
• Poradenstvo a podpora študujúcich zamestnancov
• Podpora pri zavádzaní systému managementu kvality
• Kontrola a optimalizácia existujúcich spôsobov vzdelávania
• Marketing – s cieľom získať záujemcov o vzdelávanie
• Optimalizácia skúšok a hodnotenia a podieľanie sa na koncipovaní skúšok a pracovných úloh
Na splnenie spomínaných úloh sú potrebné nasledujúce kvalifikácia v oblastiach:
Vzdelávacie procesy a sprevádzanie vzdelávaním:
 Formovanie vzdelávacích procesov a sprevádzanie vzdelávaním
 Psychológia vzdelávania, sociálno- pedagogické zručnosti
 Výber a použitie médií
 Poradenstvo
Plánovacie procesy v profesijnom vzdelávaní:






VETwin-winModel

Organizácia a plánovanie profesijných vzdelávacích procesov
Nábor a výber zamestnancov, ktorí majú absolvovať vzdelávanie
Hodnotenie dosiahnutých pokrokov ako aj organizácia a tvorba skúšok
Pedagogické sprevádzanie odborníkov počas ďalšieho vzdelávania
Zabezpečenie kvality vzdelávacích procesov
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Pedagóg
Pedagóg pôsobí v profesijnom vzdelávaní a v ďalšom vzdelávaní . Medzi jeho úlohy patrí organizácia
a realizácia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania ako aj sprevádzanie účastníkov vzdelávania
vzdelávacím procesom a pomáhajú realizovať naučené v praxi.
Pedagógovia …
• Plánujú a organizujú nielen firemné vzdelávanie, určujú tiež potrebnú kvalifikáciu a túto
následne využívajú vo vzdelávacom a pracovnom procese. Podporujú zavádzanie nových
vzdelávacích metód v danej firme alebo inštitúcii.
• Samostatne realizujú vzdelávacie koncepty, pričom berú do úvahy prostriedky, ktoré sú na
vzdelávanie určené.
• Rozvíjajú marketingové stratégie týkajúce sa vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Nezabúdajú
na kontroling vzdelávania ako aj na management kvality v danom systéme vzdelávania
a ďalšieho vzdelávania. V tejto súvislosti spolupracujú títo pedagógovia so všetkými
účastníkmi vzdelávania a ďalšieho vzdelávania ako aj s personálnym a obchodným
oddelením. Iniciujú a koordinujú organizačné zmeny.
• Preberajú vedúce a riadiace úlohy. Disponujú potrebnými kompetenciami v oblasti
personálneho rozvoja.
• Môžu pôsobiť tiež ako externí poradcovia v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.
Pomáhajú tiež pri jeho organizácii.

Na splnenie spomínaných úloh sú potrebné nasledujúce kvalifikácia v oblastiach
•
•
•
•
•
•

Kľúčové procesy profesijného vzdelávania
Procesy plánovania
Procesy managementu
Profesijné vzdelávanie
Ďalšie vzdelávanie
Personálny rozvoj a poradenstvo

Z uvedeného vyplýva, že profesijný pedagóg musí okrem dobrých pedagogických kompetencií
disponovať aj poradenskými, riadiacimi a sociálnymi kompetenciami.

7.3.3 Seminár vzdelávacia organizácia
Aby bolo možné ponúkať kvalitné vzdelávacie služby, je potrebné, aby zamestnanci vzdelávacej
inštitúcie zmenili myslenie a rozšírili svoje kompetencie. Počas školenia si účastník osvojí odborné,
metodické a sociálne kompetencie, vďaka ktorým napomôže etablovaniu vzdelávacích služieb na trhu.
Cieľovú skupinu tvoria zamestnanci z rôznych oddelení vzdelávacej inštitúcie. Dôraz sa kladie
predovšetkým na oblasti akými sú marketing, predaj a management, teda oblasti, ktoré nie sú priamo
zodpovedné za obsah školení a vzdelávania, ktoré ale pracujú na operatívnom koncipovaní
vzdelávacích služieb.
Modul 1
Komunikácia a management vzťahu so zákazníkom
- zameraný na prax, málo teórie
- Orientácia na zákazníka
- Management riešenia sťažností
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Modul 2
Management vzdelávanie a selfmanagement
- Poskytovatelia vzdelávania
- Vývoj produktov
- Management produktov
- Projektový management a kontroling
- projektový, self a časový management
- organizácia práce
Modul 3
Firma a úspech
- Kalkulácia nákladov a výkonov
- Podnikateľské myslenie a konanie
- Právne základy
- Základy obchodných otázok
Modul 4
Vzdelávanie na trhu
- Prehľad marketingových nástrojov
- Personálny rozvoj vo firme
- Miestne faktory ako argument predaja
- odbyt v teórii a praxi
- Marketingový plán

VETwin-winModel
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Odborník, majster

Učiteľ odborných predmetov, učiteľ

Sociálny pedagóg (so špecializáciou)
Učiteľ odborných predmetov

Inštruktor, školiteľ

Pomocný učiteľ

Sociálny pedagóg
Učiteľ na odbornej škole
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Aistent managemetu

Facility Management

Modul 7

Odborný informatik

IT Administratíva

Vzdelanie
a ďalšie
vzdelávanie

Obchodník

Účtovníctvo

Správa

Rad seminárov „organizácia
vzdelávania“

Rad seminárov „organizácia
vzdelávania“

Tréner ďalšieho vzdelávania
(HWK)

Pedagóg vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania oder

Tréner ďalšieho vzdelávania

Pedagóg vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania oder

Rad seminárov „organizácia
vzdelávania“

Rad seminárov „organizácia
vzdelávania“

Rad seminárov „organizácia
vzdelávania“

Pedagóg vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania alebo rad seminárov
„organizácia vzdelávania“

Skladá sa z rôznych funkčných rovín (A, C, D)

Odborné skupiny alebo
vedúci tímu

Pedagóg

Ukončenie a dodatočné
kvalifikácie

Management

Diplom, Master, Bakalár (ekonomika, prírodné
vedy, spoločenské vedy)

Existujúce, bežné tituly

Pedagóg

Riaditeľ

Označenie

Vedúci oddelenia

Konateľ firmy
a riaditeľ

Funkcia

Schéma k systematizácii možností kvalifikácie
Cieľ: Systematická organizácia kvalifikácie zamestnancov podľa pozície vo vzdelávacej inštitúcii

7.4 Vzdelávanie zamerané na obchodné procesy
7.4.1 Základné myšlienky
Vzdelávanie zamerané na obchodný proces nesprostredkúva jednotlivé činnosti (vŕtanie, brúsenie,
sústruženie), orientuje sa predovšetkým na obchod a na jednotlivé kvalifikácie.
O procesne zameranom vzdelávaní hovoríme vtedy, keď je vzdelávanie priamo začlenené do firemných
postupov. Cieľom je to, aby sa zamestnanci abslvuj=uci vzdelávanie naučili presne to, čo na zvládnutie
pracovných postupov potrebujú. Cieľ je možné dosiahnuť vtedy, keď je vzdelávanie začlenené priamo
do pracovných postupov bez zbytočných didaktických záležitostí. Ide tu o hlavnú myšlienku: Ten, kto sa
nacil, ako samostatne riadiť obchodný proces, ten si osvojil aj jednotlivé kvalifikácie, schopnosti
a kompetencie. Cieľom vzdelávania ja ovládanie procesu. Nie je potrebné členiť pracovné postupy na
jednotlivé kroky – ako meranie, rysovanie, pílenie, vŕtanie atď. – a trénovať jednotlivé činnosti. Naopak
platí: keď jednotlivec ovláda proces, ovláda tiež jeho jednotlivé kroky. Ide tu aj o obchodné kompetencie,
ktoré daný proces podporuje – orientácia na zákazníka, tímová práca, otvorenosť, schopnosť riešiť
problémy, plánovanie.
Cieľom takého vzdelávania je ovládanie reálnych obchodných situácií. Nejde o vytvorenie nereálnych,
umelých obchodných situácií.
Teoreticky je možné sa v každej práci naučiť to, čo je pre danú prácu potrebné.
Práca a vzdelávanie predstavujú dve strany toho istého procesu, pretože prácu a vzdelávanie nie je
možné od seba oddeliť. Vzdelávanie neobsahuje len čisto teoretické úlohy alebo vzdelávanie mimo
firmy.
„Odborná teória“ je súčasťou vzdelávania v práci. Teoretické vedomosti, ktorými by mal zamestnanec
disponovať, získa v odbornej škole alebo na seminároch alebo pri externom poskytovateľovi
vzdelávania.
Vzdelávanie priamo na pracovnom mieste kladie dôraz nato, aby sa zamestnanec aktívne podieľal na
riešení pracovných úloh. Nevzdelávajú sa na teoretických kurzoch, ktoré sa nezameriavajú na prax,
vzdelávajú sa naopak počas plnenia reálnych pracovných úloh vo firme. Neznamená to ale, že
zamestnancom nik nepomáha. V pracovných procesoch nakoniec nejde v prvom rade o vzdelávanie ale
o celkom iné ciele, ktoré sú existenčne dôležité a ktoré vzdelávanie nemôže ovplyvniť.

7.4.2 Plánovanie vzdelávania zameraného na obchodné procesy
Pri plánovaní vzdelávanie zameraného na obchodné procesy sa osvedčili nasledujúce postupy:
a) Identifikácia obchodných procesov dôležitých pre vzdelávanie
Každý obchodný proces predstavuje akýsi uzavretý kruh, ktorý obsahuje vzdelávacie ciele,
miesta, látku a učebné pomôcky. Pri výbere obchodného procesu, počas ktorého má
vzdelávanie prebiehať, nezohrávajú dôležitú úlohu didaktické body, práve naopak, zvolia sa
také obchodné procesy, ktorých súčasťou sú v každodennom pracovnom živote aj absolventi
vzdelávania.
b) Analýza obchodného procesu
Procesy je potrebné analyzovať t.z. – identifikovať jednotlivé kroky procesov a bližší popis ich
realizácie vo firme. Je potrebné tiež zistiť, aké požiadavky súvisiace s týmto procesom je
potrebné klásť na zamestnancov.

c) Časový harmonogram vzdelávacieho procesu
Na základe pracovných krokov je potrebné odpovedať na nasledujúce otázky:
- Aké predpoklady by mal spĺňať absolvent vzdelávania?
- Odkiaľ má tieto predpoklady?
Odpovede na tieto otázky vedú k lepšej organizácii vzdelávania a k lepšej následnosti jeho
jednotlivých krkov. Tiež je potrebné stanovaiť, ako dlho má absolvent vzdelávania zotrvať
v jednom kroku vzdelávania.
d) Didakticko- metodické úvahy
Aké sprievodné učebné kroky sú potrebné v jednotlivých vzdelávacích procesoch – doplnkové
ponuky, prehĺbenia, cvičenia, teoretické obsahy atď a ako prebieha ich realizácia.?

7.5 Sebakvalifkácia zamestnancov
Táto kapitola predstavuje 2 možnosti, ako je možné s minimálnymi časovými a finančnými nákladmi
kvalifikovať zamestnancov v stredných a menších firmách. Firma na kvalifikovanie zamestnancov
nepotrebuje žiadne špeciálne pedagogické kompetencie. Odporúča sa však použitie niektorých
pedagogických kompetencií. Bezprostredné získanie kvalifikácie priamo na pracovnom mieste spadá
do úloh samotnej firmy. Efektívne splnenie tejto úlohy si vyžaduje nielen odborné znalosti ale aj
metodické a sociálne kompetencie. Pri získavaní kvalifikácie priamo na pracovnom mieste nemá
spravidla firma k dispozícii odborný pedagogický personál. Skúsení zamestnanci firmy však môžu
pomôcť mladším zamestnancom osvojiť si konkrétne firemné pracovné úlohy.
Existujú dve možnosti, ako kvalifikovať zamestnancov priamo vo firme:
- kruh kvality
- koučing
Aby bolo možné tieto dve možnosti metodicky zrealizovať, je potrebné dodziavať 2 základné aspekty:
- Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie by malo bezprostredne nadväzovať na firemnú prax a konkrétne
pracovné úlohy
- Účastníci vzdelávania sú dospelí ľudia, ktorí sú pozitívne motivovaní a chcú plniť pracovné úlohy
úlohy vyplývajúce zo vzdelávania.

7.5.1 Kruh kvality
Kvalifikácia zamestnancov priamo vo firme sa realizuje aj na základe neformálnych kontaktov
s ostatnými zamestnancami a tiež vďaka „kooperatívnej samokvalifikácii“, čo znamená, že sa
zamestnanci môžu vzdelávať a podporovať aj navzájom. Pre cielenú vnútrofiremnú kvalifikáciu je
vhodný tzv. kruh kvality
Kruh kvality predstavuje pracovné skupiny vo firme, ktoré dobrovoľne riešia vzniknuté
pracovné problémy, diskutujú o nich, spracúvajú návrhy na ich riešenie a realizujú
potrebné zmeny.
Firma by mala vznik takého kruhu kvalifikácie podporovať a aj sama iniciovať isté pracovné úlohy.
Podnety pre firmu:
•

Odborné nedostatky jednotlivých zamestnancov s následkami pre celú firmu. Ostatní zamestnanci
by mohli vo vlastnom záujme pomôcť a poradiť

•

Konkrétna pracovná úloha, ktorú je možné vyriešiť len v spolupráci s ostatnými zamestnancami

•

Perspektívne pracovné úlohy
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Funkcie a ciele kruhu kvality
Kruh kvality má dve najdôležitejšie úlohy:
1. Zlepšenie kvality výkonu vo firme
2. Zlepšenie kvality života na pracovnom mieste

Obsah práce v kruhu kvality
Témy
•

Odstránenie faktorov znižujúcich výkon

•

Zlepšenie pracovného prostredia

•

Zabezpečenie kvality na pracovnom mieste

•

Zníženie spotreby materiálu a energie

•

Chránenie životného prostredia, dodržiavanie bezpečnosti práce a požiarnej bezpečnosti

Organizácia kruhu kvality
Priebeh a organizácia
•

Jeden krát mesačne a maximálne 1,5 hod.

•

Mimo pracovného miesta, v osobitnej miestnosti

Pravidlá
•

Dobrovoľná účasť

•

Veľkosť skupiny: 6 až 8 zamestnancov

•

Vedenie: - nadriadený/ majster a.i.
- špecialista/dôverná osoba

Požiadavky na zamestnancov v kruhu kvality
•

Ich účasť by mala byť dobrovoľná

•

Musia vedieť rozpoznať problémy na pracovnom mieste a vo firme, musia vedieť analyzovať slabé
miesta, nájsť ich riešenie a to následne odprezentovať

•

Mali by byť odborníkmi na svojom pracovnom mieste

•

Mali by byť tolerantní a schopní kritiky

Vedúci kruhu kvality
Vedúci kruhu kvality sú zodpovední za obsahové a organizačné otázky. Vedúci
- volia členov kruhu kvality
- zabezpečujú kontakt s firmou a nadriadenými
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- informujú o obsahových a firemných podmienkach a cieľoch
- moderujú a plánujú metodický priebeh porád a konzultácií a zabezpečujú potrebný materiál a
pomôcky
- vyhodnocujú porady a dávajú odporúčania
Vedúci by mali mať vlastnosti moderátora, ktorý
- vedie skupinu a nechá ju samostatne pracovať
- vie sa stiahnuť do úzadia a zasiahnuť len v prípade potreby
- vie si predstaviť výsledky
- má pozitívne vyžarovanie

Metodické postupy
Porady majú charakter seminárov, konferencií alebo workshopov.
Priebeh
•

Moderátor objasní problém

•

Vytvoria sa pracovné skupiny

•

Členovia zhrnú nápady

•

Zozbierajú sa nápady, platia tu základné pravidlá:
-

Kvantita prevyšuje kvalitu

-

Fantázia bez hraníc

-

Nápady sa nehodnotia

-

Dôležitý je len výkon skupiny

•

Zozbierajú sa nápady

•

Účastníci porady majú možnosť zrealizovať korektúry a doplnenia

•

Zhodnotí sa použiteľnosť návrhov v praxi

Záver kruhu kvality
Výsledok je potrebné odprezentovať riaditeľovi, konateľovi firmy.

7.5.2 Koučing
Mnoho metód, ktoré sa vo firme používajú, nie je žiadnou novinkou. Za istých podmienok môžu zmeniť
svoj význam a aktualizovať sa. Jednou z metód riadenia ľudí je aj koučing. Mnohé firmy majú
nedostatok mladých vedúcich pracovníkov, ktorí by mali potrebné skúsenosti ale ktorí by vedeli do firmy
priniesť inovácie. Keď berieme do úvahy vekové zloženie vedúcich pracovníkov, treba sa zamyslieť, či
nie je lesie spomedzi svojich mladších pracovníkov zvoliť vedúcich pracovníkov.
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Vhodnou metódou je už spomínaný koučing.
Koučing vo firme tvorí komplexný proces riadenia zamestnanca alebo skupiny zamestnancov.
Cieľ koučingu zamestnancov
Cieľom koučingu je motivovať zamestnancov, aby sa pokúsili riešiť vzniknuté problémy a pritom
využívať svoje odborné kompetencie.
Obsah a predmet koučingu
Obsah koučingu tvoria samotné procesy vo firme, ako napr.
•

Zapracovanie na novom pracovnom mieste

•

Príprava na vedúcu funkciu vo firme

•

Rozvoj nového konceptu zabezpečenia kvality vo firme

•

Zlepšenie produktov alebo postupov vo firme

•

Príprava na skúšku

•

Zaškolenie nových pracovníkov

•

Príprava na vedenie kruhu kvality

Požiadavky kladené na kouča
Kouč musí:
•

Motivovať skupinu a zamestnancov

•

Musia vystupovať ako partner a prebrať istú zodpovednosť

•

Musia vedieť šíriť optimizmus

•

Vedieť použiť efektívne komunikačné metódy

•

Vedieť analyzovať silné a slabé stránky zamestnancov

•

Nemusí byť bezpodmienečne odborníkom v danej oblasti

•

Dostatok odborných a životných skúseností

Kouč má v procese koučingu rôzne úlohy, nie je však psychoterapeut skupiny alebo zamestnancov. Na
interných koučov sú kladené dodatočné požiadavky, ktoré vyplývajú z hierarchie v podniku.
Externý kouč má výhodu, že môže pozorovať celý proces „z vonku“ bez toho, aby bol do procesu sám
zapojený. Na druhej strane ale tento proces nemôže ovplyvňovať, má teda aj menšiu zodpovednosť.
Požiadavky kladené na zamestnancov
•

By mali byť motivovaní a ochotní sa vzdelávať

•

Mali by schopní si zorganizovať prácu

•

Mali by sa vedieť začleniť do skupiny

•

Mali by vedieť hľadať nové riešenia

VETwin-winModel

Modul 7

22

Metodické postupy koučingu
1. Kontakt medzi koučom a zamestnancom alebo skupinou. Je potrebné jasne pomenovať vzťahy
a prerozdeliť zodpovednosť
2. Stanoviť si ciele a obsahy
3. Je potrebné zistiť názory v skupine
4. Potom začína fáza konkrétnej spolupráce.
5. Nasleduje kontrola, transfer výsledkov a forma ukončenia koučingu.
Organizácia a proces koučingu
•

Stanovenie si cieľov a práce

•

Je potrebné zaistiť pozitívnu pracovnú klímu

•

Je potrebné naplánovať úspechy a výsledky

•

Aj v prípade neúspechu je potrebné zachovať si optimizmus

•

Dosiahnuté výsledky je potrebné neustále kontrolovať

•

Kouč pomáha len toľko, koľko je potrebné.

Ukončenie a vyhodnotenie koučingu
Koučing je potrebné ukončiť vtedy, keď sa podarilo dosiahnuť stanovený cieľ alebo keď je jasné, že sa
plánované výsledky nepodarí dosiahnuť.
Každá kontrola výsledkov sa skladá z objektívneho sprostredkovania výsledkov a následného
hodnotenia. Hodnotenia sa zúčastnia všetci zúčastnení, ktorí tiež analyzujú prípadné zmeny.
Kouč by mal zabezpečiť, aby každý člen skupiny predstavil svoju pozíciu a osobné záverečné
hodnotenie z priebehu koučingu.

7.6 Modularizácia ako základ flexibilného profesijného vzdelávania
V profesijnom vzdelávaní sa prelínajú rôzne procesy a podmienky pracovného trhu. Zmeny na
pracovnom trhu vedú aj k novým nárokom na zamestnancov vo firme. Táto skutočnosť tiež ovplyvňuje
štruktúru celoživotného vzdelávania.
Moderný koncept profesijného vzdelávania sa skladá z profesijného vzdelávania, profesie a získavania
kompetencií vďaka ďalšiemu vzdelávaniu.
Sem patria:
- Firma sama ovplyvňuje obsah vzdelávania
- Nová úloha odborných škôl v kontexte ďalších miest vzdelávania a pracoviska
- Široké základné vzdelanie s predpokladmi na ďalšie vzdelávanie
- Zapojenie dodatočných kvalifikácií do profesijného vzdelávania, aby mohli absolventi získať
inovatívne pracovné miesta
Základom flexibilného vzdelávania sa tak stáva princíp modularizácie. Odborné kvalifikácie je tak možné
získať na základe systémov modulov, čím sa zabezpečí vyššia flexibilita moderných pracovných miest
vo firme.
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Možná definícia modulu:
Modul odborného/ profesijného vzdelania a ďalšieho vzdelávania predstavuje uzavretú vzdelávaciu
jednotku, ktorá má určitú úvodnú hodnotu a zabezpečuje zisk kompetencií. Model v sebe spája
pedagogické a personálne procesy ako aj vecné momenty (ciele, obsahy, formy organizácie,
výsledky).
Príklad modulu
Označenie modulu
Priradenie nadradených
systémov modulu
Cieľ

..............................
..............................
Získavanie znalostí ........................
Rozvoj schopností .......................

Obsah
Metodika

..............................
Úvodná prednáška, spracovanie projektu, vzdelávanie

Forma organizácie

Skupinové vzdelávanie, samostatná práca .....................

Učebné pomôcky
Prezentácia výsledkov

.............................
Prezentácia výsledkov
Vyhodnotenie
Príprava článku ....

Zertifikovanie
Časová náročnosť

...............................
Úvodná prednáška ...............
Práca na projekte : .........................

Ďalšie predpoklady
Nároky kladené na účastníkov

..............................
..............................

7.6.1 Základné pozície modularizácie
Každý modul je
- modul orientovaný na projekt a cieľ
Účastníci si osvoja profesijné a odborné predpoklady, ktoré využijú pri spracovaní konkrétnych úloh
projektov
- interdisciplinárny modul
Účastníci sa naučia spracovať projekty a úlohy komplexne
- odborný modul
Účastníci si osvoja znalosti a vedomosti potrebné pre ich firemnú kariéru.
- vzdelávací modul
Účastníci si osvoja metodologické kompetencie samovzdelávacích
- modul zameraný na prax
Modul sa zameriava na prax a konkrétnu firmu
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Didakticko- metodický koncept modulu ovplyvňujú nasledujúce fakty:
-

Účastníci musia sa sami metodicky viesť samovzdelávacie procesy. Ide o procesy riadenia
vzdelávania, interakcie v skupine, rozvoj komunikačných schopností a schopnosti práce v tíme

-

V centre pozornosti sú účastníci s rôznymi predpokladmi a nárokmi, ktoré vyplývajú
z rozdielnych situácií

-

Vzdelávacie a pracovné úlohy, projekty, management vzdelávania, rozbor problémov, cvičenia,
konzultácie, workshopy a ďalšie metódy a ich vzájomné prepojenie.
Takéto miešanie metód zvyšuje efektívnosť modulov. 1

7.6.2 Príklad modulárneho konceptu vedúceho pozemných a inžinierskych stavieb
Modulárny koncept spracovalo vzdelávacie centrum abc Bau Ausbildungscentrum der Bauwirtschaft
pre dozorcov na pozemných a inžinierskych stavbách.
Obsahová štruktúra modulárneho konceptu
Každý obsah sa delí na 2 skupiny: pozemné a inžinierske stavby. Moduly tak obsahujú informácie
špeciálne pre pozemné a inžinierske stavby.

Príklady modulu (COMOV)
1. Cieľová skupina a ciele (C)
Cieľovou skupinou sú odborníci inžinierskych stavieb, ktorí absolvovali potrebné vzdelávanie alebo
práve študujú 3 ročník.
Po ukončení štúdia by mali byť absolventi ovládať teoretické základné vedomosti o inžinierskych
a kanalizačných stavbách. Vedia vyhĺbiť jamy na kanál, zasadiť tlakové rúry a vedenia, poznajú
konštrukciu kanálov a špeciálnych stavieb a ovládajú teoretické vedomosti o raziacich prácach ako aj
metódy stavby kanálov.
Medzi hlavné kompetencie absolventa patria odborné kompetencie, nasledujú sociálne a personálne
kompetencie. Na stavbe musia zúčastnení navzájom spolupracovať, komunikovať a samostatne
a sebakriticky vystupovať. Na záver vyučovacieho dňa prednesú účastníci krátke prednášky, aby si
zlepšili svoje komunikačné zručnosti.
Účastníci by nemali získavať len vedomosti, mali by ich vedieť použiť, analyzovať a vyhodnotiť.
2. Obsah vzdelávania (O)
Modul sa skladá z:
-

Potrubie na zásobovanie a odpadové potrubie
Zastavané potrubia a vedenia
Nezastavané kanály
Osadenie voľných kanálov
Stavba kanálu
Zásyp jamy na kanál
Podchytenie
Zdvíhanie potrubia
Podzemné potrubie
Obnova kanalových systémov
Vodné a kultúrne stavby, vodno- technické základné pojmy

1

BUGGENHAGEN, Hans Joachim: Grundanforderungen in der beruflichen Bildung. itf-Schriftenreihe „Weiterbildung in der
Region“, Schwerin, Heft 35, 2003
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3. Metodické stratégie (M)
Prezentácia, moderovanie, brainstorming, krátke prednášky sú metódy, ktoré sa používajú počas celého
priebehu modulu.
Účastník sa môže dostať do pozície moderátora a vedie diskusiu o modelových prípadoch. Ako médium
sa použije DVD- prehrávač- napr. záznam o poškodení kanála. Účastníci tak môžu rozpoznať vzniknuté
škody, môžu ich zdokumentovať a podať návrhy na ich odstránenie. Tak sa účastníci naučia vystupovať
pred skupinou, rozpoznať problémy, diskutovať o nich a osvoja si tiež rôzne komunikačné techniky.
Vďaka brainstormingu získa účastník mnoho nových nápadov a informácií a možnosti riešenia
problémov. Tak sa musia do diskusie zapojiť aj účastníci s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.

4. Organizácia modulu (O = Organizácia)
Modul obsahuje 56 vyučovacích jednotiek a zúčastní sa ho 10 účastníkov. Počet účastníkov by nemal
byť vyšší ako 15, pretože potom nie je možné pristupovať ku každému účastníkovi individuálne.
Vyučovanie prebieha v piatok v rozsahu 6 hodín a v sobotou v rozsahu 8 hodín.

5. Prezentácia výsledkov (V = výsledok)
K spracovaniu modelu by sa malo pristupovať komplexne. Účastníci odprezentujú svoje výsledky pred
skupinou, majú na to 10 minút. Nakoniec sa ohodnotí prezentácia účastníka, ktorý dostane feedback.
Klasická skúška na záver modulu nie je potrebná, pretože po absolvovaní všetkých modulov musí
účastník absolvovať skúšku vedúce stavby.

Záver
Záujemcovia si podľa svojej profesijnej a odbornej orientácie môžu zvoliť rôzne moduly (pozemné
stavby a podzemné stavby). Systém rotácie by mal účastníkom umožniť to, aby mohli účastníci
absolvovať každý modul. Vďaka absolvovaniu každého modulu má účastník možnosť sa prihlásiť na
skúšku: stavebný dozor
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