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EP4A záverečná konferencia, 12.septembra 2018 v Záhrabe
Dňa 12. Septembra 2018 sa Záhrebe, Chorvátsko uskutočnilo slávnostné ukončenie
medzinárodného projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“,
realizovaného cez program ERASMUS+.
Záverečná konferencia bola veľmi dobre zorganizovaná, na úvod všetkých privítal pán
Dragutin Ranogajec, prezident Chorvátskej obchodnej a remeselnej komory. Okrem
projektových partnerov: Chorvátska obchodná a remeselná komora (HOK), slovenská
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RDA SP), britská Rinova a srbská Priemyselná
a obchodná komora - Regionálna komora pre administratívny celok Raška a Moravica,
prezentujúcich projektové aktivity ale hlavne výstupy a dopady. Na konferencii vystúpila aj pani
Irina Jemeljanová z Cedefopu. Predstavila novinky v odbornom vzdelávaní a príprave na
európskej úrovni.

Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia národných expertov na tému "Spolupráca a
partnerstvá pre kvalitné duálne vzdelávanie". Za Slovenskú republiku sa panelovej diskusií
aktívne zúčastnil pán Milan Kuzma, zástupca Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie.
Všetci sa zhodli, že práve panelová diskusia bolo významným bodom programu a keby
bolo viac času bola by jej venovaná aj verejná diskusia.
Na záver konferencie boli predstavení tzv. ambasádori, ktorí získali „ochrannú známku“
predstavujúci znak kvality pre remeselné, malé a stredné podniky, ktoré vykonávajú učňovskú
prípravu.
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Všetci projektoví partneri podpísali Deklaráciu zámerov pre budúcu spoluprácu v oblasti
učňovskej prípravy a zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu.
EP4A projekt umožnil vytvoriť siete a cielené partnerstvá pre tému duálneho
vzdelávania. Počas implementácie projektu sme mali možnosť vymieňať si skúsenosti, zvyšovať
si poznatky, budovať kapacity a rozšíriť dosah na širšie publikum. Téma špecifických podmienok
remeselných podnikateľov a malých a stredných podnikov v rámci duálneho systému bola vo
vnútroštátnom kontexte venovaná vyššej priorite a je veľmi dôležité, aby sa vykonaná práca
ďalej rozvíjala.
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