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MODUL 1
Základy a možnosti usporiadania prepojenia v stavebníctve
a technicko- priemyselnej oblasti

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 1
Základy a formovanie prepojenia v stavebníctve a technicko- priemyselnej oblasti.
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 modern0 vzdelávacie metódy, pri ktorých sú účastníci
vnímaní 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. Úvod k modulu 1
Čo tvorí obsah modulu 1
V module 1 spoznávajú účastníci odborné základy a varianty prepojenia odborného a ďalšieho
firemného vzdelávania v stavebníctve a v technických oblastiach. Tieto rôzne varianty „prepojenia“
umožňujú čo najlepšie čo najindividuálnejšie zohľadniť konkrétne ciele a nadobúdanie odborných
kompetencií ako aj zohľadniť aktuálne podmienky jednotlivých firiem.
Malé firmy majú dôvody, prečo a ako využiť pracovný proces a možnosti prepojenia odborného
a ďalšieho firemného vzdelávania na zabezpečenie konkurencieschopnosti, keďže externé
vzdelávanie spravidla nezohľadňuje špecifiká pracovného miesta. Modul 1 má poukázať na rôzne
obsahy vzdelávania.
Prepojenie vzdelania a ďalšieho vzdelávania s pracovným procesom je možné považovať za
optimálny spôsob personálneho rozvoja v malých firmách.

Ciele a obsahy modulu
-

Všeobecné ciele prepojenia odborného a ďalšieho firemného vzdelávania,
Konkrétne ciele prepojenia
Varianty prepojenia odborného a ďalšieho firemného vzdelávania
Prepojenie odborného vzdelávania s prvkami ďalšieho firemného vzdelávania
Simultánne prepojenie vzdelania a ďalšieho firemného vzdelávania
Osobitné prvky vzdelania a ďalšieho vzdelávania
Dodatočná kvalifikácia ako základ prepojenia odborného vzdelania a ďalšieho firemného
vzdelávania
- Metódy podporujúce vzdelávanie zamerané na prax
- Osvojenie si rôznych prvkov vzdelávania a praktické príklady dodatočnej kvalifikácie
- modulárna kvalifikácia
Čo by mali účastníci ovládať na konci
Vedomosti
- Účastníci majú vedomosti o rôznych spôsoboch prepojenia
- Účastníci majú vedomosti o dodatočnej kvalifikácii a ostatných modeloch kvalifikácie
- Účastníci poznajú výhody a nevýhody vzdelania resp. vzdelávania v rámci pracovného
procesu a vedia zrealizovať ich rôzne obsahy
Zručnosti
- Účastníci si osvojili rôzne možnosti prepojenia vzdelávania
- Účastníci sú schopní samostatne koncipovať obsahy vzdelávania a spracovať firemné zadanie
a toto následne ponúknuť tím, ktorí sú vo vzdelávacom procese
- Účastníci sú schopní motivovať tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdelávacom procese
- Účastníci sú schopní aplikovať získané znalosti a schopnosti aj v iných vzdelávacích obsahoch
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Osobné kompetencie (sociálne kompetencie)
- Účastníci si uvedomujú nutnosť moderných vzdelávacích metód orientovaných na obchod
- Účastníci vedia motivovať ostatných a ich výkon následne adekvátne ohodnotiť
- Účastníci vedia bez problémov spolupracovať a komunikovať s inými partnermi a firmami
Požiadavky kladené na samovzdelávanie
Účastníci samostatne spracujú koncepciu a organizáciu jednej dodatočnej kvalifikácie z vlastného
odborného prostredia a svoj návrh odprezentujú pred skupinou
Všeobecné metodické pokyny pre lektorov
-

Ďalšie vzdelávanie kombinuje semináre s praxou ako aj s materiálmi na online- platforme
Semináre majú za úlohu organizovať prácu v skupine
V rámci seminárov sa odprezentujú vzdelávacie a pracovné úlohy

II. Obsah ako aj praktické úlohy
Obsah
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Vysvetlenie termínov
Základné aspekty
Varianty prepojenia odborného vzdelania a ďalšieho firemného vzdelávania
Prepojenie odborného vzdelania s prvkami ďalšieho firemného vzdelávania
Prepojenie firemného vzdelávania s prvkami odborného/ profesijného
Simultánne prepojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme

1.3.4
1.4.
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.6.
1.6.1

Osobitné prvky ako spojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme
Pole pôsobnosti – dodatočné kvalifikácie
Príklady pre pre dodatočné kvalifikácie
Príklady výučby a dodatočných kvalifikácií v stavebníctve
Dodatočné kvalifikácie v priemyselno- technickej oblasti
Pole pôsobnosti- modulárne kvalifikovanie
Podpora ďalšej kvalifikácie v Nemecku

Praktické úlohy
Účastníci v tomto module samostatne vypracujú koncepciu a organizáciu ďalšej kvalifikácie a svoj
návrh odprezentujú pred skupinou
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1.1 Vysvetlenie termínov – prepojenie odborného vzdelania a ďalšieho firemného vzdelávania
Pre rozvoj konceptu prepojenia vzdelania a ďalšieho vzdelávania je potrebné definovať najprv pojmy:
vzdelanie, ďalšie vzdelávanie a prepojenie :
1) Pod pojmom odborné vzdelanie rozumieme získanie základných kompetencií potrebných na
vykonávanie danej profesie (aktivity, činnosť).
Tieto základné kompetencie predpokladajú určité vedomosti, znalosti a schopnosti, ktoré sa
získavajú systematickou formou a sú štátom uznávané.
Základné kompetencie podporujú kariéru, individuálnu mobilitu a flexibilitu.
2) Pod pojmom ďalšie odborné vzdelávanie rozumieme získanie špeciálnych kompetencií, ktoré
umožňujú adekvátne reagovať na technické zmeny a tiež umožňujú aktívne sa podieľať na
firemných inovačných procesoch.
Tieto špeciálne kompetencie človek nadobúda v rámci pracovného procesu alebo samostatným
štúdiom. K týmto kompetenciám radíme tiež metodické a sociálno- kultúrne kompetencie.
Špeciálne kompetencie podporujú „vernosť“ firme, efektívnosť odbornej práe a orientáciu na
zákazníka ako aj individuálny profil pracovníka.
3) Pod pojmom prepojenie rozumieme spojenie prvkov (ciele, obsahy, metódy, organizačné formy
a vyhodnotenia výsledkov) odborného vzdelania s prvkami ďalšieho vzdelávania, ktorého
výsledkom je jednotný proces vzdelávania a ďalšieho vzdelávania v práci a povolaní.
Prepojenie vychádza z jednotlivých kvalifikácií a je charakterizované kompetenciami
podmienenými kvalifikáciou, životnými a odbornými skúsenosťami, ako aj vzdelávaním.
1.2 Základné aspekty
Všeobecné ciele prepojenia odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vychádzajú z:
•

podnikateľských cieľov a konkrétnych pracovných úloh

•

osvojenia si odborných kompetencií dôležitých pre budúce pracovné úlohy, vzdelávanie tu slúži
na získanie odborných a metodických kompetencií

•

z celoživotného vzdelávania aj v iných odborných oblastiach, spoločné vzdelávanie podporuje
získanie všeobecných kompetencií týkajúcich sa vzdelania

•

z potreby vytvárať pracovné skupiny ako aj zostaviť zodpovedný a motivovaný tím, spoločné
vzdelávanie podporuje procesy prebiehajúe v skupine.

•

Z potreby iniciovať spoluprácu s inými partnermi. Spoločné vzdelávanie podporuje rozvoj
sociálnych kompetencií.

Konkrétne ciele prepojenia je možné sformulovať nasledovne:
•

Prepojenie vychádza z osvojenia si odborných kompetencií a zároveň zo zmeny správania
pracujúcich a osôb, ktoré sa vzdelávajú

•

Prepojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania umožňuje nárast kvality v didaktickometodikom usporiadaní vzdelávacieho procesu, ktorý vzchádza z riešení problémov medzi
vzdelávacími a pracovnými procesmi

•

Prepojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania zohľadňuje existujúce právne
a vzdelávaco- politické usmernenia a rešpektuje svojráznosť tohto vzdelávania a to najmä čo sa
týka uznania výsledkov vzdelávania

Prepojenie tak neznamená len nadobudnutie dodatočnej kvalifikácie, aj užšie prepojenie jednotlivých
elementov získavania kompetencií v rámci vzdelávania.
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Prepojenie odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania predstavuje dynamický proces, ktorý závisí
od
•

Konkrétnej pracovnej úlohy

•

Existujúcich odborných kompetencií účastníka

•

Aktuálneho pokroku vo vzdelávaní

•

Firemnej kultúry

•

Kultúry vzdelania vo firme a v regióne

•

Odborných pedagogických kompetencií

•

Kompetencií príslušných vzdelávacích inštitúcií, poradcov a trénerov

•

Potrebných znalostí v oblasti techniky a technológie

•

Politickej a hospodárskej situácie

•

Zmien v regionálnych rámcových podmienkach

Využitie prepojenia kompetencií si vyžaduje didaktické projektovanie (projektovanie didaktických
úrpcesov) potrebné na vytvorenie vzdelávacieho procesu.
Didaktické projektovanie sa orientuje na
•
•
•
•

ciele,
vzdelávacie obsahy
organizačnú formu firmy najmä čo sa týka pracovného procesu a
ohodnotenia výsledkov vzdelávania

projektovanie sa okrem spomenutých bodov orientuje aj na individuálne predpoklady zamestnancov ako
„študujúcich“, ktorí pôsobia ako nadriadení, mentori alebo tréneri.
Nie je možné dopredu si stanoviť vzdelávacie obsahy, metódy a formy organizácie a to z dôvodu
vysokej individuality malých firiem. Tieto je potrebné stále prispôsobovať cieľom a podmienkam
vzdelávacieho procesu.
Nadobudnutie odborných kompetencií v malých firmách je podmienené pracovným procesom.
Toto vzdelávanie zahŕňa
•
•
•

formálne vzdelávanie
neformálne vzdelávanie a
implicitné vzdelávanie

Typickým znakom vzdelávania v malých firmách je nehomogénnosť pracovnej skupiny a skupiny,
v ktorej prebieha vzdelávací proces. Táto nehomogénnosť sa týka odborných a životných skúseností,
veku ako aj motivácie a aktivít. Mimoriadne situácie sa vyskytujú predovšetkým v skupinách, v ktorých
sú tí, ktorí sa nachádzajú vo vzdelávacom procese zároveň aj lektormi alebo keď vedúci projektu
vystupujú ako vedúci a zároveň aj ako vyučujúci.
Nadobúdanie odborných kompetencií v rámci pracovného procesu sa neorientuje len na splnenie
aktuálnej bezprostrednej pracovnej úlohy ale orientuje sa aj na aktuálne potrebné informácie, znalosti
a zručnosti.
Úspech prepojenia odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme závisí od skutočnosti, či je
firma schopná zabezpečiť vhodné podmienky na vzdelávanie. Predpokladom zavedenia samostatne
organizovaného vzdelávacieho procesu je teda uvedomenie si, že pre potrebné zmeny nie sú aktuálne
kompetencie postačujúce (viď modul 2).
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1.3. Varianty prepojenia odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania vo firme a ich metodická
realizácia v malých a stredných podnikoch
Prepojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania v rámci pracovného procesu môže mať
nasledujúce podoby:
•
•
•
•

Prepojenie odborného vzdelania s prvkami ďalšieho vzdelávania vo firme
Prepojenie ďalšieho vzdelávania vo firme s odborným ďalším vzdelaním
Simultánne prepojenie odborného vzdelania a odborného ďalšieho vzdelania
Osobitné stavebné prvky, ktoré sú súčasťou odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania

1.3.1. Prepojenie odborného vzdelávania s prvkami ďalšieho vzdelávania vo firme
Vzdelanie zahŕňa sprostredkovanie praktických schopností a znalostí študentom alebo študujúcim a to
prostredníctvom miesta vzdelania. Pedagogické ciele ovplyvňuje aj osobnosť a všeobecný rozhľad, ale
predovšetkým štandardizované sprostredkovanie zručností potrebných pri výkone povolania.
Pri odbornom vzdelaní plnia tieto úlohy vzdelávacie zariadenia a školy. Aby bolo možné takéto
vzdelania uznať, je potrebné napr. v Nemecku ukončenie školy, ktorá sa riadi štátnymi nariadeniami.
Vďaka prepojeniu odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania vo firme by mali študujúci vedieť:
• lepšie plniť nároky firmy, ktoré môžu vychádzať zo špecifických technologických procesov,
špecifického profilu výkonu, z rôznych kultúr (jazyk, región, bezpečnostné nároky) a zo zákonných
nariadení (oprávnenie, schválenie)
a/ alebo
• dosiahnuť rýchlejšie zapracovanie do firemných pracovných úloh
Pri prepojení vzdelávania s prvkami ďalšieho vzdelávania nadobúdajú študujúci špeciálne odborné
kompetencie (dodatočná kvalifikácia, oprávnenie), ktoré umožňujú prispôsobenie sa hospodárskym
ako aj technicko- technologickým zmenám. Študujúci sú tiež schopní aktívne sa podieľať na zmenách
vo firme. Tieto špeciálne kompetencie nadobudnú pracovníci počas pracovného procesu. K týmto
kompetenciám sa radia tiež metodické a sociálno- kultúrne kompetencie. Tieto kompetencie tiež
formujú osobnostný profil.
Vyučujúci v procese ďalšieho vzdelávanie sú:
• skúsení odborníci resp. mentori z vlastných firiem a/ alebo
• vyučujúci zo vzdelávateľských inštitúcií, odborných, vysokých škôl alebo dodávatelia
Pri prepojení vzdelania s prvkami ďalšieho vzdelávania je vhodná predovšetkým projektová metóda
vzdelávania integrovaného do pracovného procesu. Môžu byť použité ďalšie metódy ako:
- skupinová práca
- výskum
- exkurzie
- vzdelávania a práca
- pracovné inštrukcie
- tréningová metóda
- prípadová metóda
- situačná metóda
Pre podanie/ sprostredkovanie špeciálnych kompetencií sa osvedčili skúsené odborné sily ako mentori.
Mentor je osoba, ktorej je možné dôverovať a kedykoľvek za ňou zájsť. Takáto osoba podporuje
študujúceho resp. absolventa a sprevádza ho počas jeho odborného a osobného vývoja.
Špeciálnu formu sprevádzania odbornými pracovníkmi predstavuje tiež integrácia nových zamestnancov
- emigrantov do fázy zaúčania resp. vzdelávania. Toto sprevádzanie môže zahŕňať aj prvky
kvalifikácie, prax ako aj poradenstvo v osobných a odborných otázkach.
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1.3.2 Prepojenie ďalšieho vzdelávania s prvkami odborného vzdelania
Do ďalšieho vzdelávania patria všetky aktivity, ktoré prehlbujú, rozširujú alebo obnovujú znalosti,
schopnosti a zručnosti tých, ktorí už ukončili prvú fázu vzdelávania a spravidla už pracujú.
Ďalšie vzdelávanie obsahuje rôzne formy vzdelávania ako napr.:
•
•

formálne organizované ďalšie vzdelávanie (napr. semináre, kurzy ale aj e- learning, CBT, WBT)
neformálne ďalšie vzdelávanie (napr. neformálne vzdelávanie, samovzdelávanie).

Cieľom prepojenia odborného vzdelania s prvkami odborného vzdelania predstavuje:
•
•
•

aktualizovanie a rozvoj odborných kompetencií predovšetkým po prestávkach (znovunástup do
práce, rodina ...)
získanie alebo aktualizovanie oprávnení a povolení a
získanie základných odborných kompetencií, ktoré vyplývajú z nových hospodárskych
a technicko- technologických poznatkov

Pri prepojení ďalšieho vzdelávania s prvkami odborného vzdelania získavajú zamestnanci základné
kompetencie, ktoré ich oprávňujú vykonávať špeciálne odborné činnosti.
Obsah vzdelávania zodpovedá štátnym predpisom a nariadeniam.
Pri prepojení ďalšieho vzdelávania s prvkami odborného vzdelania sú použité predovšetkým tie metódy,
ktoré majú medzi projektovými metódami hlavnú úlohu.
1.3.3 Simultánne prepojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme
Pri simultánnom prepojení vzdelania a vzdelávania získajú účastníci/ praktikanti a odborné sily súčasne
odborné a podnikové kompetencie (odborné základné kompetencie a sú podnikové sociálne
kompetencie), ktoré ich oprávňujú vykonávať odborné činnosti. Cieľovú skupinu tak tvoria praktikanti
spolu s odbornými silami.
Získané kompetencie majú zaistiť prispôsobenie sa ekonomickým ako aj technicko- technologickým
zmenám, majú tiež zabezpečiť aktívny prínos k rôznym zmenám prebiehajúcim vo firme.
Simultánne prepojenie vzdelania a ďalšieho vzdelávania je pravdepodobne najdôležitejšou formou
prepojenia v malých firmách.
Tento typ vzdelávania je charakterizovaný nehomogénnosťou skupiny a to najmä čo sa týka veku,
životných skúseností ako aj motivácie a pracovných úloh.
Spoločné vzdelávanie mladších a starších zamestnancov v pracovnom procese poskytuje možnosť
spájať riešenia s potenciálom mladých zamestnancov.
Pri tomto vzdelávaní je možné použiť nasledujúce formy vzdelávania (viď modul 4):
- Tandem- junior – senior
- Kreatívny tím
Zákaznícka konferencia
- Vzdelávanie s podporu mediálnych nástrojov
Vyučujúci majú nasledujúce možnosti:
•
•

Praktikanti a skúsené odborné sily firmy vystupujú striedavo raz ako vzdelávajúci sa alebo ako
vyučujúci
K situáciám a témam, ktoré tieto skupiny nevedia spracovať, poskytnú informácie tréneri zo
vzdelávacích inštitúcií, odborných škôl, vysokých škôl alebo dodávatelia.
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1.3.4 Osobitné prvky ako spojenie odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme
Pojem „prepojenie, spojenie“ sa používa často v prípade, kedy má dôjsť k „premosteniu“ odborného
vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme a to prostredníctvom modulov s presne stanoveným cieľom,
bez spojenia prvkov (ciele, obsahy, metódy, formy organizácie a hodnotenia výsledkov) odborného
vzdelania s ďalším vzdelávaním vo firme do jednotného procesu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania
v profesii a na pracovnom mieste. „Prepojenie“ predstavuje v takom prípade aditívne zhrnutie
jednotlivých kvalifikácií.
Výsledok
Rôzne formy prepojenia odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme umožňujú individuálne
zohľadniť konkrétne ciele odborného nadobúdania kompetencií ako aj aktuálne podmienky jednotlivých
firiem.
Malé firmy majú nasledujúce dôvody, ako najlepšie využiť pracovný proces a možnosti prepojenia
odborného vzdelania a ďalšieho vzdelávania vo firme:
•

Malé firmy si nemôžu dovoliť prerušiť pracovné úlohy kvôli ďalšiemu vzdelávaniu a to z dôvodu
výpadku pracovných síl. Preto je tu potrebná iná firma kvalifikácie ako vo veľkých firmách.

•

Pre malé firmy nie je externé vzdelávanie efektívne, pretože tento typ vzdelávania nezohľadňuje
špecifiká pracovného miesta a z toho vyplývajúce kompetencie.

•

Pre malé podniky e vzdelanie ponúkane na trhu často veľmi drahé. Častým problémom je tiež
nájdenie vhodného vzdelávacieho zariadenia, ktoré disponuje potrebnými kompetenciami. Tiež
multimediálna podpora, ktorú tieto vzdelávacie organizácie ponúkajú, nie je vhodnou formou pre
malé firmy.

Najvhodnejšou stratégiou pre malé firmy teda predstavuje prepojenie odborného vzdelania s ďalším
vzdelávaním vo firme počas pracovného procesu.

1.4 Pole pôsobnosti – dodatočné kvalifikácie
Čo je dodatočná kvalifikácia?
Dodatočná kvalifikácia je nástrojom individuálneho rozlíšenia a flexibility odborného vzdelania. Tieto
kvalifikácie človek získava počas odborného vzdelávania alebo bezprostredne po ňom – ide o znalosti,
vedomosti a zručnosti.
Tieto kvalifikácie majú dôležitý význam pre firmy a to z dôvodu zvyšovania odbornosti a rastu firmy.
Cieľom dodatočných kvalifikácií je rozšírenie a prehĺbenie odborných kompetencií, rozšírenie kľúčových
kompetencií ako aj získanie špeciálnych povolení a oprávnení. Študujúci môžu získať napr. certifikát
práca s počítačom alebo môžu na kurzoch v škole absolvovať jazykový kurz, prípadne sa cudzí jazyk
naučiť na zahraničnom pobyte. Učni odborných škôl zase môžu získať dodatočne firemno- ekonomické
znalosti.
Je potrebné včas informovať príslušné úrady aby sa zabezpečilo, že dané kvalifikácie budú aj uznané
a certifikované. V prípade, že to nie je možné, môže byť certifikovanie uznané aj aj vzdelávacou
inštitúciou alebo firmou.
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Výhody dodatočných kvalifikácií
Medzi najdôležitejšie výhody patrí:
Včasná špecializácia
- Špeciálne znalosti predstavujú už počas vzdelávania nové možnosti
Získanie času
- Dodatočné kvalifikácie je možné aj zahrnúť do ďalšieho vzdelávania
Viac šancí
- Absolventi dodatočnej kvalifikácie majú dokázateľne lepšie postavenie na trhu práce
Získanie dodatočných kvalifikácií ponúkajú samotné vzdelávacie inštitúcie. Práve tie rozhodujú o druhu
a rozsahu kvalifikácie. Dodatočné kvalifikácie môžu samozrejme ponúkať aj externé vzdelávacie
inštitúcie.

Potreba kvalifikácie
Nasledujúce otázky pomôžu zistiť, či Vaša firma potrebuje dodatočné kvalifikácie a ak áno, tak ktoré. Ak
len na jednu z otázok odpoviete „áno“, mali by ste zvážiť zavedenie dodatočnej kvalifikácie.
•

Chýbajú Vám určité obsahy vo vzdelávaní vo Vašej firme resp. potrebujú Vaši zamestnanci aj
znalosti z iných povolaní?

•

Mali by si zamestnanci cielene prehlbovať jednotlivé odborné znalosti a zručnosti?

•

Prajete si pre Vašich zamestnancov podporu kľúčových kvalifikácií?

•

Nie sú Vaši zamestnanci dostatočne vyťažení, t.z. mohli by byť vyťažení viac a tak dosiahnuť
pre Vašu firmu väčší výkon?

•

Vidíte v možnosti prepojenia vzdelávania a ďalšieho vzdelávania príležitosť cieleného
zvyšovania kvalifikácie vo Vašej firme?

•

Chcete toto prepojenie a vzdelávanie podporovať, aby ste si zabezpečili vďaka vzdelaným
zamestnancom lepšiu konkurencieschopnosť na trhu?

•

Chcete po vzdelávaní zamestnancov dlhodobo zamestnávať vo svojej firme?

Koncepcia
Je potrebné presne zadať obsah dodatočnej kvalifikácie.
•

Aký obsah a hlavné body má mať dodatočnú kvalifikácia?

•

Aký bude časový harmonogram resp. koľko hodín si dodatočné kvalifikácia vyžaduje?

•

Má mať dodatočnú kvalifikáciu formu jedného stretnutia alebo je potrebných viacero stretnutí?

•

Aké učebné metódy je možné použiť? (e- learning, CBT, a.i.)

•

Aký učebný materiál bude použitý?

•

Ako bude dodatočná kvalifikácia ukončená? Bude jej záverom skúška?

•

Dostane účastník certifikát o absolvovaní dodatočnej kvalifikácie?

•

Existuje možnosť uznania tejto dodatočnej kvalifikácie a jej započítania do ďalších skúšok
ďalšieho vzdelávania ?
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Organizácia
V porovnaní s obsahom kvalifikácie môžu jej organizáciu ovplyvňovať aj externé faktory (napr.
kooperačný partner).
•

Je možné dodatočnú kvalifikáciu realizovať v priestoroch vašej firmy alebo je potrebné
zabezpečiť iné priestory?

•

Máte k dispozícii potrebné technické vybavenie?

•

Kto môže kvalifikáciu realizovať (vlastný personál alebo externí lektori)?

•

Ako môžete kvalifikáciu začleniť do pracovného chodu firmy?

•

Akí kooperační partneri prichádzajú do úvahy? (výrobca, dodávateľ, odborné vzdelávacie
inštitúcie, odborné školy)

•

Kto má absolvovať dodatočné vzdelávanie?

•

Ako má vyzerať spätná väzba?

•

Aké sú náklady spojené s realizovaním dodatočnej kvalifikácie?

Skúška a certifikát kompetencie
Skúška je dôležitým predpokladom potvrdenia kompetencií. Je veľmi dôležité, aby bolo v certifikáte
uvedené, aké kompetencie, schopnosti a znalosti daný účastník získal a ako boli tieto preskúšané.
Tretia osoba si musí túto skutočnosť vedieť overiť.

1.5 Príklady pre pre dodatočné kvalifikácie
1.5.1 Príklady doplňujúcich vzdelaní a dodatočných kvalifikácií z oblasti stavebníctva
pozemné stavby / murár
Doplňujúce vzdelávanie/moduly

Trvanie
vzdelávania
v dňoch

- Modul: opravy betónu/ kontrola materiálov

5

- Modul: drevo

5

- Modul: odbor omietka/ štuka

5

- Modul: odbor stavba klenby

5

- Modul: diely sadrokartónu

5

- Modul: odbor drevo a ochrana stavieb

10

- Modul: Betónové a železobetónové práce

15

- Modul: Betónové a železobetónové práce stavby z kameňa

15

- Modul: Stavby z kameňa/ omietky/ poter

20
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Dodatočná kvalifikácia
pracovníkov pozemných stavieb/ murárov

Trvanie
vzdelávania
v dňoch

Výučba: malý bager

5

Kvalifikovaný vodič otočného vežového žeriavu

15

Murivo

15

Oprava priehradových konštrukcií

15

Sadrokartón

15

Izolačné práce

15

Fasády

15

Technika omietky

10

Obkladacie práce

15

Kladenie dlažby

15

Hlinené stavby

15

Strojové čistenie

15

Klenby

15

Techniky opravy panelových konštrukcií

15

Pracovník poučený v elektrotechnike

10

Spracovanie textov

5

Tabuľková kalkulácia

5

Základy počítačovej techniky

1

Úvod do práce s internetom

2

Digitálne spracovanie fotiek

2

Prezentácia v MS-powerpoint

5

Cudzí jazyk v priemysle a technike

5

Bezpečnosť práce

3

Management kvality

5

Základy podnikateľskej samostatnosti

5

Práca v tíme a komunikácia

2
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Doplňujúce ročníky a kvalifikácie pre výstavbu/ tesár
Doplňujúce ročníky a kvalifikácie
pre výstavbu/ tesár

Trvanie
vzdelávania
v dňoch

Modul: Sadrokartónové práce

5

Modul: drevo, drevené spoje

5

Modul: Výroba podláh

5

Modul: Pokladanie dlažby a obkladačiek

5

Modul: Stavebné časti sadrokartón

5

Modul: Výroba omietok

10

Modul: betón/ železobetón

15

Modul: Stavby z kameňa

15

Modul: drevo a drevené časti

25

Dodatočná kvalifikácia
výstavba / tesár

Trvanie
vzdelávania
v dňoch

Oprávnenie obsluhovať vysokozdvižný vidlicový vozík

5

Výučba obsluhy kolesového nakladača

5

Kvalifikovaný vodič otočného vežového žeriavu

15

Sanácia priečkového nosníka

15

Sadrokartón

15

Drevená rámová konštrukcia

15

Premeranie vnútorných priestorov

5

Obsluha a údržba malých prístrojov vo výstavbe

5

Reštaurovanie dreva

10

Pracovník poučený v elektrotechnike

10

Osvedčenie o spôsobilosti – upevňovacia technika

5

Spracovanie textov

5

Tabuľková kalkulácia

5

Základy počítačovej techniky

1

Úvod - práca s internetom

2

Digitálne spracovanie fotografií

2

Prezentácia v MS-Power-Point

5

Prezentačné zručnosti

2

Cudzí jazyk v priemysle a technike

5

Bezpečnosť práce

3

Management kvality

5

Základy podnikateľskej samostatnosti

5

Práca v tíme a komunikácia

2

Každá dodatočné kvalifikácia je ukončená testom a účastník môže získať certifikát firmy, vzdelávacieho
zariadenia alebo komory.
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Príklad ďalšej kvalifikácie „ Tvorba remesla“ pre maliarov, lakýrnikov a stolárov
Vzdelávanie trvá 2 roky. Začína v druhom polroku prvého školského roka a končí v prvom polroku
tretieho školského roka.
Vyučovanie obsahuje časť A – všeobecný, experimentálny charakter
Časť B- odborná časť zameraná na projekt
Úspešný absolvent dostane certifikát „Ďalšia kvalifikácia Tvorba“
Časť A (80 hodín)
1. Vnímanie
2. Komunikácia, forma, farba
3. Kreslenie voľnou rukou
4. Plošná tvorba, tvorba v priestore
5. Záverečný projekt
Časť B (120 hodín)
1. Techniky zobrazenia
2. Designové experimenty
3. Záverečný projekt

Príklad ďalšej kvalifikácie v stavebnom priemysle v programe kvalifikácie
der abc Bau GmbH /Nemecko
Kvalifikácia- konkrétne činnosti
- Zváranie – kurz
- Reštaurovanie historických pamiatok
- regeneratívne energie, solárne články
- Osobitosti montovaného domu
- IT znalosti potrebné pre stavbu (Word, Excel, AutoCAD oder Allplan)
- Stavba komína
- Štuka/ konštrukcia foriem
- Obnoviteľné zdroje energie pri výstavbe strechy
Kvalifikácia- určovanie činnosti
- preukaz: spôsobilosť na prácu s motorovou pílou
- Kurz: Stavebné stroje
- Získanie oprávnenia pre začiatočníkov
- Logistika skladu: stavba, organizácia malých a veľkých skladov
- Recyklovanie/ zhodnotenie odpadu (zvyšky dreva- využitie ako palivové drevo, stavebný odpad,
predaj ocele atď.)
- Zriadenie nočných stavenísk
- Od nápadu cez plánovanie až po povolenie
- Cesta k stavebnému povoleniu
Individuálne kvalifikácie
- Kvalifikácia- prvá pomoc
- sociálne siete/ web 2.0
- cudzie jazyky, výmenné programy
- posilnenie tímového duch
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1.5.2 Dodatočné kvalifikácie v technicko- priemyselnej oblasti
Nasledujúce príklady znázorňujú získavanie kompetencií a ekonomické využitie vďaka ďalším
kvalifikáciám pre profesie ako: mechatronik, mechanik strojov, mechanik postupov

Ďalšia kvalifikácia: Vstrekovanie
1. Priebeh, obsluha ako aj použitie riadenia strojov
Profesie:

Mechanik strojov, mechatronik

Ciele:

- Pochopenie fungovania vstrekovacieho stroja
- Schopnosť vytvoriť systematickú následnosť pri spustení a zastavení stroja
- Prvky obsluhy stroja (obsluha stroja niekým iným)

Obsah:

- Zloženie a fungovanie vstrekovacieho stroja
- Postup vstrekovania
- Princíp a základy obsluhy vstrekovacieho stroja
- Proces vstrekovania : štart a koniec
- Odstránenie porúch

Prečo?
Príklady

- Súdržnosť a spolupráca vlastnej odbornej skupiny v inej oblasti techniky
- Trénovanie samostatnosti a bezpečnosti
Príklad: V prípade poruchy na vstrekovacom stroji resp. v priebehu jeho činnosti môžu dve
odborné skupiny rýchlejšie rozpoznať problém a nájsť vhodné riešenie

2. Výmena strojov
Profesia:

Mechanik strojov, mechatronik

Ciele:

- Získanie základných poznatkov z odboru prestavby strojov
- správne poradie pri výmene

Obsah:

- Kritériá výberu vstrekovacieho stroja
- Tréning v praxi
a) výmena nástrojov/ náradia
b) pripojenie periférnej techniky (temperovacie zariadenie, pásové dopravníky atď.)

Prečo?
Príklad

- Systematický postup pri výmene stroja, náradia
- dosiahnutie samostatnosti a bezpečnosti
Príklad :
V priebehu produkcie sa vyskytne väčšia porucha na stroji mechanik je zaneprázdnený
inou prácou- Zamestnanec tak môže poruchu odstrániť aj sám
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3. Rozpoznanie a odstránenie porúch na vstrekovacom stroji
Profesia:

Mechanik strojov, mechatronik

Ciele:

- Včasné rozpoznanie poruchy na stroji a jej odstránenie
- zlepšenie kvality vstrekovania

Obsah:

- Identifikácia, príčin a odstránenie porúch
- systematická analýza porúch
- práca so softwerom
- tréning v praxi

Prečo?
Príklad

- Ohraničenie možných porúch
- Je potrebné čo možno najskôr odhaliť prípadné chyby ešte vo výrobe
- Príklad: Poruchy podmienený samotným strojom

4. Programovanie vstrekovacích strojov
Profesia::

Mechanik strojov, mechatronik

Ciele:

- Ovládanie technických parametrov a ich význam
- Samotné nastavenie stroja

Obsah:

- Prax:
a) Programovanie vstrekovacej jednotky
c) Vplyv technologických parametrov na kvalitu výliskov

Prečo?
Príklad

Samostatné a rýchle odstránenie chýb a porúch pri výrobe nového stroja
- Eliminovanie komunikačných chýb
- Vďaka dostatočným odborným kompetenciám je možné rozlíšiť, či ide o chyby
podmienené parametrami alebo o konštruktívne chyby na výliskoch

Dodatočné kvalifkácie: náuka o plastoch a skúšanie plastov
Profesia:

Mechanik strojov, mechatronik

Ciele:

-

Získanie základných poznatkov o náuke o plastoch a ich kontrole

Obsah:

-

Význam, rozdelenie, symbolika a vlastnosti plastov
Možnosti použitia plastov
Význam a druhy kontroly plastov
Prax: a) realizácia plánu kontrol
b) Vyhodnotenie výsledkov

Prečo?
Príklad

- Zmeny formy výliskov je potrebné prispôsobiť vlastnostiam plastu
Príklad: Rozmer stroja musí byť prispôsobený zmršteniu plastov
Mechatronik: tepelné vlastnosti a správanie sa plastov
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Dodatočná kvalifikácia: Údržba elektrických a mechanických častí/ dielcov
Profesia:

Mechanik strojov, mechatronik

Ciele:

- Účastníci by mali opakovane pracovať na údržbe elektrických a mechanických
častí/ dielcov

Obsah:

- Bezpečnostné opatrenia
- Elektronika
- Riadiaca technika
- Základy senzoriky v riadiacej technike
- prax : a) kabeláž ochranných spojení
Prax vo firme:
a) Zapojenie a obsluha vonkajšej jednotky

Prečo?
Príkald

Príklady :
1. Heißkanalwerkzeuge - Reinigen bzw. Instandsetzen
2. Sensoren für Kernzugwerkzeuge - Überprüfen bzw. neu einstellen

Podrobný opis vzdelávacej jednotky v rámci dodatočných kvalifikácií v priemyselno- technickej
oblasti
Vzdelávacia jednotka

Základy vstrekovania a obsluhy stroja

Odvetvie

Priemyselno- technická oblasť odvetvia plastov

Profesie

Priemyselný mechanik, mechatronik a mechanik strojov, ktorí pôsobia vo
firme v odvetví plastov ako aj mechanici pre plasty a gumárenský priemysel

Opis očakávaných výsledkov Znalosti
Účastníci si na intenzívnom, praktickom tréningu osvoja základy techniky
vstrekovanie
Osvoja si jednotlivé postupy pri obsluhe vstrekovacieho stroja
Na základe uvedených symbolov vedia obsluhovať stroj
Vedia rozpoznať a odstrániť vzniknuté chyby

Zručnosti

Účastníci sú schopní nastaviť chod vstrekovacieho stroja na základe
diagramu postupu a času
Vedia spustiť a obsluhovať vstrekovací stroj za dodržiavania
bezpečnostných, zdravotných podmienok
Získané vedomosti a znalosti vedia použiť aj pri obsluhe iných strojov
Vedia čo znamenajú symboly, pojmy a definície uvedené v dokumentácii ku
stroju
Vedia rozpoznať, analyzovať a odstrániť chyby na vstrekovacích strojoch
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Personálne kompetencie
Účastníci poznajú úzke vzťahy vo vlastnej profesijnej skupine a iných
oblastiach techniky
Sú si vedomí vysokej zodpovednosti pri práci so strojom
Sú samostatní a vedia bezpečne obsluhovať stroje
Vedia prezentovať nadobudnuté schopnosti, poznatky a zručnosti.
Ciele vzdelávania

Kognitívne
•
•
•
•

Nadobudnutie základných poznatkov techniky vstrekovania
Pochopenie funkčnosti a priebehu procesov vstrekovacieho stroja
a schopnosť vytvoriť chronologické poradie pri uvedení stroja do
prevádzky a jeho vypnutia.
Samostatné rozpoznanie a odstránenie prípadných porúch resp.
analýza dokumentácie stroja
Prvky obsluhy je možné použiť aj pri iných strojoch.

Afektívne
•
•
•
•

Bezpečnosť pri práci s dokumentáciou stroja a inými podkladmi
Rýchla a správna reakcia pri výskyte chýb a porúch
Priradenie príčin vzniku porúch jednotlivých priemyselnotechnickým oblastiam
Spoločné odstránenie porúch

Psychomotoricke
•
•
•

Obsahy vzdelávania

Realizácia pracovno bezpečnostných noriem v dielni na plasty
(vstrekovanie)
Vďaka neustálym cvičeniam na vstrekovacích strojoch sa účastníci
naučia rýchlejšie rozpoznať chyby/ poruchy
Osvojenie si systematického a rutinného postupu pri obsluhe
vstrekovacieho stroja.

Základy techniky vstrekovania
- Poučenie o bezpečnosti pri práce
- Stavba a fungovanie vstrekovacieho stroja
- Postup pri vstrekovaní
- Technologické parametre a ich význam
Riadenie
- Objasnenie vstupnej jednotky
- Obrazovky upínacej a vstrekovacej jednotky
- Technologické parametre v tzv. správach od výrobcu ( má byť – je –
analýza)
- Odstránenie chýb a porúch
- spracovanie odstavných a spúšťacích algoritmov pre vstrekovacie stroje

Časový harmonogram

2 týždne (80 hodín)
Miesto: dielna pre plasty (vstrekovanie)

Formy vzdelávania, metódy,
médiá

-

Úvodné vyučovanie
- Diskusia
- Vyučovanie o daných témach a praktické cvičenia
- Využívanie vzdelávacích materiálov
- Dokumentácie ku strojom, vzorové protokoly a pracovné listy
Vyhodnotenie (samohodnotenie a hodnotiaca diskusia)

Prax priamo na vstrekovacích strojoch
- Arburg Allrounder 270 S
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Organizácia vzdelávania

Klöckner Ferromatik Desma FX 50
Ferromatik Milacron E 50 S
Ferromatik Milacron E evolution 75
Engel ES 200H/80V/50HL 2F
Demag ERGOtech compact 80

Vyučovacia jednotka je určená pre odborníkov z priemyslu a odboru
Účastníci profesií ako mechatronik a mechanik strojov a procesov pre
plasty a gumové technológie sa vzdelávajú priebežne, vzdelávanie je
zamerané na konkrétne potreby firmy.
Skupina by mala mať maximálne 10 účastníkov,
V prípade dobrých podmienok vo firme je možné celé vzdelávanie
realizovať priamo na pracovisku.

Výsledky/ výkony

Kontrola dosiahnutých výsledkov počas vzdelávania
- Ohodnotenie vzdelávacích jednotiek
- Ohodnotenie zručností a schopností práce na vstrekovacom stroji
- interný test
Kontrola dosiahnutých výsledkov v závere vzdelávania
- Samohodnotenie
- Hodnotenie trénerom vzdelávacieho centra
Na záver dostanú účastníci certifikát

1.6 Pole pôsobenia: modulárne kvalifikovanie
Ľudia bez ukončeného vzdelania majú ťažké postavenie na pracovnom trhu. Väčšina zamestnávateľov
vyžaduje preukázateľné znalosti samostatného plánovania, komunikácie a spracovania informácií.
Všetky tieto znalosti získa človek počas základného štúdia. Tak je aj v záujme firmy získavať
kvalifikovaných zamestnancov, ktorí disponujú:
Životnými a odbornými skúsenosťami
Praktickými zručnosťami
Motiváciou
-

Kvalifikovanie znevýhodnených skupín, nezamestnaných a nevzdelaných s migračným pozadím, alebo
bez neho, tak predstavuje potenciál, ktorý vďaka kombinácii presnej kvalifikácie a prepojenia vzdelania
a ďalšieho vzdelávania doplní nedostatok odborníkov na trhu.
Aspekty kvalifikovania:
•

Prerozdelenie vzdelávania do modulov

•

Orientácia na potreby trhu

•

Prepojenie vzdelávania a práce. Kvalifikovanie prebieha z väčšej časti priamo vo firme alebo
v odbornom vzdelávacom zariadení.
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Vzdelávanie a práca
V modulárnom kvalifikovaní je práca so vzdelávaním úzko spojená. Takého kvalifikovanie je možné len
v prípade úzkej spolupráce firmy a vzdelávacej inštitúcie. Dôležité je tiež zostavenie jednotlivých
modulov zamerané na prax, situáciu vo firme a situáciu na pracovnom trhu.

Informačné a poradenské ponuky
Ponuky by mali byť zamerané práve na odstránenie rezerv v kvalifikácii. Je potrebné informovať firmy
o možnostiach dodatočného kvalifikovania, o jeho priebehu, organizácii.
Informačné a poradenské ponuky by sa mali týkať nasledujúcich aspektov:
Výkony pre mladých dospelých
•
Kompetentné informácie a prvé poradenstvo
•
Určenie kompetencií, silných a slabých stránok
•
Individuálne sprostredkovanie potrebných kvalifikácií
•
Organizačné pokyny ku kvalifikácii v spolupráci s firmou
•
Poradenstvo k možným programom podpory
•
Poradenstvo a sprevádzanie až ku záverečnej skúške
Pre firmy
•
Poradenstvo pre firmy pre nedostatočne kvalifikovaných zamestnancov
•
Potenciál kvalifikovania
•
Podpora
•
Poradenstvo

1.6.1 Podpora ďalšej kvalifikácie v Nemecku
Externá skúška
Tzv. Externé preskúšanie je všeobecne uznávanou metódou frekventantov, v súlade s výstupmi
prípravy na profesionálnu dráhu. Existuje niekoľko spôsobov, ako realizovať záverečnú skúšku externou
formou:
1. Kto chce absolvovať záverečnú skúšku externou formou musí dokázateľne preukázať, že absolvoval
minimálne polovicu hodín predpísaného vzdelávania v tom z čoho chce skúšku zložiť. Príkladom je
štvorročný účebný odbor s absolvovaním trojročného učebného odboru. Dôkaz praxe v povolaní sa
zvyčajne vykonáva prostredníctvom pracovných výkazov, pracovných zmlúv, ktoré dokazujú, že adept
nadobudol pracovné skúsenosti v odbore. Taktiež preukázanie rozsahu praktickej prípravy v iných
formách výcviku.
2. Ak je možné dokladovať minimálny čas praktickej prípravy, alebo ak nie je úplné dokladovanie možné
je potom je nutné zabezpečiť potvrdenie oprávnenej inštitúcie o absolvovanej praxi a to pred uznaním
podmienok pre absolvovanie externej skúšky.
Pre uznanie odbornej spôsobilosti je potrebné priložiť osvedčenej o odbornej činnosti aj príslušné
certifikáty a dokumenty, napríklad z rôznych foriem ďalšieho vzdelávania. Taktiež dokladovanie
absolvovania skúšok z iných krajín, ktoré obsahujú dĺžku vykonanej praxe.
Ak niekto spĺňa vyššie uvedené kritériá, môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky a externá
komisia mu musí vyhovieť. Skúšobné komisie budú naklonené pre prijímanie žiadostí a to samostatne
pre každú skúšku a pre jednotlivé vzdelávacie moduly. Celá skupina študijných modulov dáva súhrnný
čas pre potreby kvalifikácie. Po ukončení posledného modulu nasleduje test, ktorý je posledným krokom
k odbornej skúške.
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Za týmto účelom musí byť absolvovaná zahraničná prax a získané pracovné zručnosti uznané a preto
nebude potrebné toto absolvovať v rámci skúšky pre udelenie kvalifikácie ešte raz. Žiadosť o povolenie
sa predkladá príslušnej priemyselnej a obchodnej komore, odbornému profesijnému združeniu, alebo
cechu. Týmto inštitúciám je potrebné taktiež predložiť doklad o absolvovaní testu.
Možnosti financovania
Pre získanie kvalifikačnej spôsobilosti je možné samofinancovanie, alebo z firemných kvalifikačných,
rekvalifikačných a sociálnych programov.
Vzdelávacie poukážky
Pre malé a strední podniky s počtom zamestnancov do 250, od pracovných agentúr, alebo do úradu
práce, atď Z týchto zdrojov možno financovať platby mzdy, a prípravu. Oprávnenosť vzniká vtedy, keď
nemá pracovník žiadnu kvalifikáciu, alebo nízku kvalifikáciu a vykonáva viac ako 4 roky nekvalifikovanú
prácu. Zamestnanec dostane poukážku na školenia a tú, možno využiť len na kurzy ktoré spadajú do
oblasti podpory.
Tieto poukazy môžu získať naj nezamestnaní a to podľa úspechu a stupňa vzdelania. Tento princíp je
uplatňovaný u tých skupín, ktoré sú bez kvalifikácie, alebo kvalifikovaní s praxou viac ako štyri roky
mimo svojej kvalifikácie, takí ktorí sú registrovaní u príslušného orgánu. Pre tieto aktivity je odborné
a kvalifikačné poradenstvo a sú za každú oblasť menované zodpovedné osoby.
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