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OZNAMY:
Informačné dni v
Chorvátsku
V rámci EP4A kampane
zvyšovania atrakTvnosB
duálneho vzdelávania budú v
Chorvátsku zorganizované
informačné dni na túto tému.
Informačné dni sa uskutočnia v
októbri počas medzinárodného
obchodného veľtrhu SASO v
Splite a v novembri v Rijeke v
rámci Európskeho týždňa
odborných zručnosT.

Študijná cesta do
Mníchova
Študijná cesta do Mníchova sa
uskutoční
počas
medzinárodného remeselného
veľtrhu v marci 2018.
Účastníkmi študijnej cesty budú
zamestnávatelia z Chorvátska,
Slovenska a Srbska, ktorí získajú
vedomosB o skúsenosBach a
moTvoch prijímania študentovučňov prostredníctvom
priameho kontaktu s
nemeckými zamestnávateľmi.

Komunikačné školenia v Chorvátsku

Komunikačné školenia v
Chorvátsku a v Srbsku
V máji 2017 sa v Chorvátsku a Srbsku uskutočnili komunikačné
školenia s cieľom posilniť zručnosB kľúčových zamestnancov,
ako napríklad pracovníkov poradenských liniek a expertov na
odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). Účastníkom boli
predstavené témy lobingu a presadzovania záujmov, ako aj
modely úspešnej komunikácie, vytvárania kontaktov a
spoluprác. Obe školenia boli uspôsobené pre potreby
skúsenejších účastníkov ako aj účastníkov bez predchádzajúcej
skúsenosB s lobovaním a presadzovaním záujmov. TChorvátski
účastníci školenia mali možnosť rozvinúť svoje zručnosB
prostredníctvom Tmovej práce na témy súvisiace s
projektovými akBvitami, konkrétne na príprave informačných
dní a návrhu a príprave workshopov na formovanie
partnersBev pre duálne vzdelávanie. Srbskí účastníci pracovali
na témach ako efekTvnejšia komunikácie a budovanie
strategických partnersBev so všetkými zainteresovanými
aktérmi v duálnom vzdelávaní. Odprezentované boli aj
podrobne popísané príklady úspešnej spolupráce a sieťovania
medzi školami, zamestnávateľmi a ďalšími inšBtúciami.

Komunikačné školenia v Srbsku

Srbskí účastníci školenia boli spokojní najmä s konkrétnymi
odpoveďami na relevantné otázky a Bež s detailnými
návodmi a odporúčaniami pre ďalšie strategické kroky.

V Chorvátsku a v Srbsku sa
uskutočnili prvé
workshopy na formovanie
partnerstiev pre duálne
vzdelávanie
Jedným z dvoch hlavných cieľov projektu EP4A je vytvorenie
partnersBev medzi všetkými kľúčovými aktérmi v OVP, ako
sú ministerstvá, komory, asociácie, odborné školy, sociálni
partneri a podnikatelia. Po vytvorení správ na základe

Workshopy v Chorvátsku

3. stretnutie
projektových partnerov
v Bratislave
V dňoch 18. a 19. 9. 2017
sa
v priestoroch Regionálnej rozvojovej
agentúry Senec-Pezinok v BraBslave
konalo treBe stretnuBe partnerov
projektu EP4A. Partneri z Chorvátska,
Veľkej Británie, Slovenska a Srbska
zhodnoBli prvú polovicu
implementácie projektu a naplánovali
ďalšie kroky. Partneri si Bež počas
stretnuBa vymenili skúsenosB s
organizáciou a implementáciou
komunikačných školení a prvých
workshopov zameraných na
formovanie partnersBev pre duálne
vzdelávanie v Chorvátsku a v Srbsku.
Predstavené boli aj Stratégie kampaní
zvyšovania atrakTvnosB duálneho
vzdelávania pre malé a stredné
podniky a Akčné plány. Partneri
prezentovali svoje akBvity v oblasB
diseminácie projektu a diskutovali o
implementácii plánu využiBa
výsledkov projektu. Uskutočnilo sa aj
stretnuBe riadiaceho výboru projektu,
na ktorom partneri riešili otázky
súvisiace s riadením projektu, a Bež
stretnuBe expertov na overenie
kvality, na ktorom boli veriﬁkované
ukončené výstupy projektu, medzi
ktoré patria národné správy za
Chorvátsko, Veľká Británia, Slovensko
a Srbsko, správy o analýze potrieb,
Súhrnná správa a Príručka dobrej
praxe. Všetky dokumenty sú dostupné
na webovej stránke projektu.

skúmania súčasnej situácie v OVP a potrieb
zamestnávateľov v partnerských krajinách sú
ďalšími krokmi akBvity cielené na formalizáciu
práce partnersBev pre duálne vzdelávanie.
Práve to bolo cieľom workshopov
zorganizovaných v Chorvátsku (v júli 2017) a v
Srbsku (v auguste 2017). Na workshope v
Workshopy v Srbsku
Chorvátsku bol prítomný aj pán Mario Antonić,
štátny tajomník Ministerstva hospodárstva,
ktorý vyzdvihol, že kvalita OVP v súlade s potrebami trhu práce je prioritou chorvátskej vlády.
Počas diskusie účastníci idenBﬁkovali silné stránky ako aj výzvy v duálnom vzdelávaní, navrhli
možné riešenia a deﬁnovali úlohy a zodpovednosB zainteresovaných strán partnerstva pre duálne
vzdelávanie. Týmto spôsobom bol navrhnutý postup ďalšej práce na formovaní partnerstva pre
duálne vzdelávanie, ktorá bude v Chorvátsku pokračovať 12. októbra 2017.
Na workshope v Srbsku za zúčastnili predstavitelia zainteresovaných strán z radov miestnej
samosprávy, odborných škôl a podnikateľov. Na konci workshop bola slávnostne podpísaná
Dohoda o vykonávaní prakBckého vyučovania medzi Elektrotechnickou školou z mesta Čačak a
podnikmi Weltex d.o.o., Tiﬀany ProducBon a P.S. Fashion d.o.o. z Čačaku na obdobie rokov
2017-2020. Dohoda upravuje vykonávanie prakBckého vyučovania počas troch rokov vzdelávania
študentov v odbore módny krajčír.
V záveroch z workshopov v Chorvátsku a v Srbsku bola špeciálne zdôraznená relevantnosť
komunikácie medzi všetkými zainteresovanými stranami – iba tak je možné zabezpečiť kvalitu v
OVP a v duálnom vzdelávaní.

Poradenské linky v Chorvátsku, Veľkej Británii a Srbsku
V rámci EP4A je naplánované zavedenie špecializovaných poradenských liniek pre
zamestnávateľov, ktorí by mali záujem o duálne vzdelávanie.
Poradenská linka v Chorvátsku bola zavedená na konci septembra 2017. Na nej je možné získať
všeobecné informácie o duálnom vzdelávaní (výhody, dôvody vziať k sebe študenta, povolania,
na ktoré je možné uzavrieť učebnú zmluvu, právne predpis, atď.) a Bež informácie o získaní
licencie na prijaBe študenta-učňa. Na konci septembra bola zavedená aj podporná linka vo Veľkej
Británii, zaBaľ čo linka v Srbsku bude zavedená na začiatku novembra 2017.

Chorvátsku + 3854806656, naukovanje@hok.hr
Veľkej Británie +44207775545287

Účasť na prvom Fóre o politikách v oblasti
duálneho vzdelávania organizovanom CEDEFOP
Ako aktér priamo zapojený do CEDEFOP “ThemaBc Country Review” o duálnom vzdelávaní v
Chorvátsku, sa záčastnil predstaviteľ Chorvátskej obchodnej a živnostenskej komory prvého Fóra
o poliBkýách v oblasB duálneho vzdelávania organizovanom CEDEFOP. Fórum sa konalo 7. a 8.
septembra 2017 v gréckom Thessaloniki. “ThemaBc Country Reviews” (TCR) sa vypracovávajú na
podporu Európskeho združenia učňovskej
prípravy (European Alliance for
ApprenBceships) s cieľom nastaviť a posilniť
národné vzdelávacie systémy v spolupráci so
zainteresovanými stranami. Predstavitelia
jednotlivých krajín prezentovali na Fóre zistenia
z TCR v ich krajinách, ako aj spôsoby zlepšenia
tvorby týchto prehľadov, a Bež diskutovali o
systémoch učňovskej prípravy ako takých.
Workshopy na Fóre sa zameriavali na skúmenia
pozície učňovskej prípravy v systémoch vzdelávania a prípravy,
spôsob riadenia, obsah prípravy a vzdelávacie výstupy, účasť
ﬁriem a podporu ﬁriem. Druhý deň bola predstavená a Kontakt
diskutovaná analýza nákladov a prínosov (CBA – cost-beneﬁt Chorvátska obchodná a
analysis) učňovskej prípravy. Diskusie na Fóre ukázali, že živnostenská komora
krajiny majú podobné problémy. Jedným z hlavných záverov
b o l o, že a k n e ex i st u j e s p o l o č n á v í z i a v š e t k ýc h Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
zainteresovaných aktérov – nie je možne vytvoriť kvalitnú + 385 1 48 06 683
učňovskú prípravu.
ep4a@hok.hr
Vo svojom záverečnom príspevku zdôraznila zástupkyňa
riaditeľa CEDEFOP potrebu zapojenia ﬁriem s tým, že ani Be
najlepšie navrhnuté systémy a riadiace štruktúry učňovskej
prípravy nebudú fungovať, ak ich ﬁrmy neprijmú.
Uskutočnili sa už tri kolá TCR. Prvé kolo na Malte a v Litve bolo
ukončené v roku 2015; druhé kolo v Grécku, Taliansku a
Slovinsku bolo ukončené v polovici roku 2017; treBe kolo
začalo na začiatku 2017 na Cypre a v Chorvátsku. Súčasťou
tohto kola je aj pilotná skúška “light” verzie, tzv. “bleskové
(ﬂash) TCR”, v Belgicku (francúzsky hovoriace spoločenstvo) a
vo Švédsku.

h3p://supportappren8ceships.eu

Odvolanie
Podpora Európskej komisie pre
výrobu tejto publikácie
nepredstavuje schválenie obsahu,
ktorý vyjadruje len názory autorov
a komisia nemôže byť zodpovedná
za akékoľvek použiBe, ktoré môžu
byť vyrobené z informácií v nej
obsiahnutých.

