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Testovanie workshopu o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET na Slovensku
31. marca 2015, deň pred nadobudnutím účinnosti nového zákona o odbornom vzdelávaní
a výchove, sa predstavitelia zainteresovaných skupín stretli v Bratislave, aby prediskutovali účasť
zamestnávateľov na procese predvídania zručností v odvetví turizmu a cestovného ruchu a aby
otestovali novú metodiku v rámci siete projektov LLP, a to na workshope o budúcich zručnostiach
v rámci projektu EU.EM.NET. Workshop zorganizovali projektoví partneri- Regionálna rozvojová
agentúra Senec- Pezinok a Slovenská živnostenská komora.
EU.EM.NET je projektom v rámci siete programov
celoživotného vzdelávania, to znamená, že jeho
cieľom je zapojiť zainteresované skupiny aktérov
v rámci danej témy do procesu celoživotného
vzdelávania. Čo sa týka projektu EU.EM.NET, cieľom
je posilniť účasť zamestnávateľov v procesoch
predvídania zručností v odvetví turizmu a cestovného
ruchu. Táto téma bola vybraná preto, lebo napriek
tomu, že existujú postupy ako začleniť
zamestnávateľov v sektore, k skutočnej účasti ešte
stále nedochádza. Prečo je na Slovensku takáto
situácia a aké riešenie by bolo možné aplikovať, bolo predmetom diskusie 10 zainteresovaných
aktérov, ktorí sa zúčastnili testovania workshopu o budúcich zručnostiach v rámci projektu
EU.EM.NET. Účastníci zastupovali 3 zainteresované skupiny- zamestnávateľov, poskytovateľov
odborného vzdelávania a tvorcov politík. Väčšina z nich prispela k téme aj písomnou formou, a to
prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplnili a odovzdali organizátorom ešte pred samotným
workshopom.
Workshop o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET vychádza z metódy „future
workshopu“, ktorá sa často využíva v procesoch participatívneho rozvoja a ktorá je úspešne
aplikovaná v odvetviach vzdelávania, ekonómie, kultúry a politiky už od začiatku 70-tych rokov.
Future workshop charakterizujú rôzne kritériá. Najvýznamnejšou charakteristikou je presviedčanie
skupiny ľudí, aby z radikálnej kritiky vytvorili pomocou rôznych krokov nové myšlienky a aby spoločne
tieto myšlienky aj zrealizovali.
Slovenskí účastníci prešli tromi štádiami workshopu- kritikou, fantáziou a realizáciou. Kritické
pripomienky všetkých účastníkov boli zozbierané, prediskutované a roztriedené do skupín.
Identifikované boli dve kľúčové skupiny kritických pripomienok, a to legislatívne prostredie
a ľudský faktor. Účastníci následne rozobrali tieto dve skupiny pomocou kreatívnych a „utopických“
ideí, čo by mohlo pomôcť pri riešení identifikovaných kritických pripomienok. V záverečnej fáze
účastníci sformulovali svoje požiadavky na zmeny- väčšina z nich sa týkala vytvorenia stabilnejšieho
legislatívneho prostredia a prevzatia väčšej zodpovednosti zo strany jednotlivých aktérov, ktorí sa
venujú danej tematike.
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Nakoľko sa jednalo o testovanie, účastníci boli požiadaní, aby vyjadrili svoje prvé dojmy a aby
worshop zhodnotili. Vyjadrili sa v tom zmysle, že vítajú akúkoľvek iniciatívu, ktorá by mohla v tejto
sfére pomôcť a preukázali aj vôľu zúčastniť sa ďalších aktivít. Na druhej strane sa však vyjadrili, že
v súčasnosti prebieha na túto tému mnoho diskusií, chýba však kontinuálna a každodenná snaha
tvorcov politík a výkonných orgánov (verejných činiteľov). Účastníci by uvítali, keby sa požiadavky
sformulované počas workshopu o budúcich zručnostiach pretransformovali do konkrétnych krokov
na strane legislatívnych a výkonných orgánov. Zdôraznili, že by radi mali k dispozícii výstupy
z workshopu, ako aj z celého projektu EU.EM.NET vo forme komplexného materiálu, ktorý by mohli
použiť ako podklad a argument pri ďalších negociáciách s príslušnými orgánmi.
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