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Festival šikovných
zaujal aj motivoval
Vážení čitatelia,
Festival šikovných je za nami.
Účasť hostí a počet návštevníkov
nás presvedčili o tom, že tento ročník bol dobrý a je našou
povinnosťou začať pre vás pripravovať ešte lepšie podujatia
na budúci rok. Štátny inštitút
odborného vzdelávania vďaka
obrovskému záujmu škôl, vystavovateľov a hostí dostal k svojmu
25. výročiu ten najkrajší darček.
Do budúcnosti bude našou úlohou vytvárať podmienky na to,
aby stredné odborné školstvo
ponúkalo mladým ľuďom atraktívnu perspektívu a pomáhalo
vytvárať čo najlepšie podmienky
na spoluprácu škôl s firmami.
Viem, že to nie je jednoduché.
No nič, čo príde automaticky,
si nevážime tak, ako výsledok
vlastného úsilia.
Zároveň mi dovoľte, aby som
sa vám poďakoval za spoluprácu,
ktorá nás sprevádzala týmto rokom. Pred blížiacimi sa sviatkami
vám želám veľa pohody, aby ste
každú sviatočnú chvíľu vychutnávali v neopakovateľnej atmosfére,
ktorá sprevádza čaro Vianoc.

Novembrový Festival šikovných pod taktovkou Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania zaujal žiakov,
učiteľov aj širokú verejnosť. Ako zo Slovenska tak
aj zo zahraničia.
Mimoriadny záujem o podujatie
dokazuje aj to, že záujemcovia
prišli hneď niekoľkými autobusmi aj z Rakúska, zo Slovinska
a tiež 5 učiteľov z Kene.
Pod jednou strechou sa v priebehu dvoch dní stretli žiaci, ktorí

svoje nadanie a talent prezentovali
na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, tiež
na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník. Sprievodnými podujatiami bola napríklad

prezentácia programovania a konštrukcie lega a súpravy merkúr vo
vyučovaní a v krúžkovej činnosti,
workshop na tému Spoločenská
zodpovednosť a systém duálneho vzdelávania, seminár venovaný podnikateľskému vzdelávaniu
a finančnej gramotnosti cestou
cvičnej firmy s názvom Podnikateľské vzdelávanie a predstavenie
Duálnej akadémie s názvom Profesionál s praxou už po strednej
škole. Na festivale sa predstavili
aj stredné odborné školy, ktoré
naštartovali spoluprácu so zamestnávateľmi podľa vzoru, ktorý
funguje vo Švajčiarsku. Na Slovensku sa táto aktivita realizuje
pod názvom Odborné vzdelávanie
a príprava pre trh práce.
➜

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

➜ čítajte na strane č. 3

➜ čítajte na strane č. 4

➜ čítajte na strane č. 5

ŠIOV oslávil okrúhle
narodeniny

19. Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem – výsledky

Súťaž O zlaté nožnice –
ukáž, čo vieš
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➜ V poradí 25. ročníka
Juniorských dní remesiel sa
zúčastnilo 43 škôl v pozícii vystavovateľov. Súťaž venovanú
kaderníkom a vizážistom sprevádzal záujem 150 súťažiacich,
ktorí reprezentovali 29 škôl.
Na 19. Medzinárodnom veľtrhu
cvičných firiem sa zúčastnilo
65 cvičných firiem, z toho 11 zo
zahraničia, presnejšie 4 z Rakúska,
4 z Rumunska a 3 z Česka. Na
seminári venovanému podnikateľskému prostrediu v nadväznosti na cvičné firmy boli zároveň predstavené víťazné projekty
z 5. ročníka súťaže Naj podnikateľský zámer. Prvenstvo putuje
do Žiliny na Strednú odbornú
školu podnikania a druhé miesto
si odniesla Obchodná akadémia
z Detvy.
„Každé z podujatí bolo mimoriad
ne atraktívne, čo dokázal nie
len záujem prezentujúcich, ale aj
hostí. Myslím si, že všetci, ktorí sa
podieľali na príprave dvojdňového
podujatia, pripravili aj dobrý darček pre organizátora, keďže Štátny inštitút odborného vzdelávania
oslavuje tento rok 25 rokov,“ konštatuje jeho riaditeľ Michal Bartók.

všetci, ktorí sa podieľali na príprave
dvojdňového podujatia, pripravili aj
dobrý darček pre organizátora
Aj preto súčasťou podujatia bolo
odovzdávanie pamätnej plakety za
podporu rozvoja stredného odbor-

ného vzdelávania a prípravy. Medzi
ocenenými boli ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, minis-

terstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, rezort práce a ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo financií. Riaditeľ ŠIOV
zároveň vyjadril presvedčenie, že
toto podujatie bolo prezentáciou aj
inšpiráciou, „a preto je našou povinnosťou, každým rokom zvyšovať
jeho atraktivitu a záujem škôl.“
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Nezabudli sme ani na výstavné stánky
Výstavné stánky zastrešili
nápady aj prezentáciu.
V rámci nich sa hodnotila hlavne
originalita prezentácie stánku,
vizuálne a estetické stvárnenie,
záujem návštevníkov o výrobky. V druhej súťaži sa hodnotila kreativita, aktuálnosť a nápad demonštratívneho výkladu
o profesii, komunikácia a schop-

nosť zaujať prezentáciou cieľovú
skupinu, teda žiakov základných
škôl a návštevníkov.
Najkreatívnejšie tvorivé pracovisko je titul, ktorý pre tento
rok patrí Strednej odbornej škole
chemickej, Vlčie hrdlo 50, z Bratislavy. Najoriginálnejším výstavným stánkom sa pýši Stredná
odborná škola polytechnická,
Demänovská cesta 669, z Liptovského Mikuláša.

ŠIOV oslávil okrúhle
narodeniny

Štátny inštitút odborného
vzdelávania si počas
Festivalu šikovných
pripomenul 25 rokov
svojej činnosti.

Veď 25 rokov činnosti je štvrťstoročie práce, ktoré si zaslúži mimo
riadnu pozornosť. Tej sa štátnemu
inštitútu dostalo hneď z viacerých
ministerstiev.
Pamätnú plaketu s ocenením
za zásluhy o rozvoj odborného
vzdelávania a prípravy udelil Štátny inštitút odborného vzdelávania
prostredníctvom riaditeľa Michala
Bartóka Gabriele Matečnej, ministerke pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky, ďalej
rezortu školstva v zastúpení štátneho tajomníka Petra Krajňáka. Ďalej
Ministerstvu práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, ktoré
zastupoval štátny tajomník Branislav Ondruš. Za Ministerstvo financií Slovenskej republiky ocenenie
prevzal vedúci služobného úradu
Albín Kotian a Ústredie práce, so‑
ciálnych vecí a rodiny na podujatí
reprezentoval jeho generálny riaditeľ Marián Valentovič.
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19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem očami výsledkov
Viacero kategórií, odlišné
školy, pestré nápady
a všadeprítomná invencia.
Presne tak vyzeral v poradí
19. ročník Medzinárodného
veľtrhu cvičných firiem.
Pri pohľade na výsledky
je zrejmé, že tradičná
súťaž je aj mimoriadne
populárne podujatie,
o ktoré majú záujem žiaci
stredných odborných
škôl zo Slovenska aj zo
zahraničia.

Názov súťaže

Umiestnenie

Kritériá

Cena ekonomickej praxe PlackaCom, s. r. o., OA Olgy Havlové, Jánske Lázne, Česko prepojenosť s praxou, reálnosť podnikateľského zámeru
Cena SCCF

Garden Rose, s. r. o., SOŠ G. Čejku, Malinovo

cena mimo hodnotenia poroty 19. MVCF

Absolútny víťaz

1. Vino Natural, s. r. o., SŠ, Modrý Kameň (50 bodov)
2. CK Oraving, s. r. o., OA, Dolný Kubín (48 bodov)
3. Join, FO, OA Tajovského, Banská Bystrica (47 bodov)

celkové bodové hodnotenie vo všetkých kategóriách

Katalóg cvičnej
firmy

1. Mňam, s. r. o., SOŠ, Sobrance
2. Greatment, s. r. o., OA, Nevädzova, Bratislava
3. Félix, oprav to, s. r. o., SOŠ podnikania, Prešov

nápaditosť, obsah, forma, reprodukovateľnosť, opis
produktov, cenové relácie, estetická stránka

Imidž stánku
cvičnej firmy

1. TraAl, s. r. o., OA, Vranov n. Topľou
2. Polaryby, s. r. o., OA, Polárna, Košice
3. Valerianell, s. r. o., OAIK, Hrobákova, Bratislava

dizajn stánku, nápaditosť, originalita, reálnosť,
atmosféra, firemná kultúra

Reprezentant/
reprezentantka

Kateřina Formanová
spôsob vedenia obchodného rozhovoru,
Hey Cupcakes, s. r. o., OAJZ, Pardubice, Česko
komunikačné a obchodné zručnosti, znalosť
Madalin Serban Pacurar
produktov
XPress coffee, s. r. l., Colegium economic, Arad, Rumunsko
Andrea Podmaníková
Veľký plavec, s. r. o., OA, Topolčany
David Fekeč
Cukráreň bez cukru, s. r. o., SOŠ, Nitra

Slogan cvičnej firmy

1. Gloine, a. s., OA, Trenčín
2. Chocolate Temtation, s. r. o., OAJZ, Pardubice, Česko
3. Na hodinku, s. r. o., OAIK, Hrobákova, Bratislava

výstižnosť, originalita, jednoduchosť, vzťah
k produktu, príťažlivosť pre zákazníka

Logo cvičnej firmy

1. Wood art, s. r. o., SOŠ podnikania, Zvolen
2. Deafihla, s. r. o., SOŠ, Kremnica
3. Zum Bleistift, GmbH, Berufschule, Wien

originalita, vzťah k produktu, reprodukovateľnosť,
nápaditosť, estetická stránka

Elektronické
prezentácie cvičných
firiem

1. Promotion agency, s. r. o., SOŠ, Senec
2. Golden Eye, s. r. o., OA, Levice
3. Slowino, s. r. o., OA, Rožňava

estetická stránka, obsah, prezentujúci – celkový
dojem, atmosféra, verbálna komunikácia,
neverbálna komunikácia, dodržanie časového
limitu, oživujúce prvky prezentácie
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Súťaž O zlaté nožnice – ukáž, čo vieš
Prvý ročník súťaže O zlaté nožnice bol ďalšou z aktivít, ktoré do bratislavskej Incheby prilákali žiakov aj učiteľov.
Počet kategórií dokazuje, že mladí, šikovní žiaci majú aj v tejto oblasti čo ponúknuť. Jednoducho ukázali, čo vedia.

Moderný pánsky účes – kategória žiaci
1. miesto Martin Miškolci,

Svadobný účes – kategória dospelí
1. miesto Martina Friedmannová,

2. miesto Nikolas Beringer,

2. miesto Dominika Kolćáková,

SOŠ obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

SOŠ, Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Račianska 105,
831 02 Bratislava

3. miesto Patrik Múčka,

SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

Moderný pánsky účes – kategória dospelí
1. miesto Eva Raniaková,

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňova 1 351, 900 01 Zvolen

2. miesto Dominika Zaťková,

SOŠ obchodu a služieb, Nábr. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

3. miesto Jakub Lacena,

SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1 609, 955 01 Topoľčany

Trend Cut – kategória žiaci
1. miesto Karin Bugárová,

SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

2. miesto Andrea Margetínová,

SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany

Svadobný účes – kategória žiaci
1. miesto Karin Turkovičová,

SOŠ, Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Račianska 105, 831 02
Bratislava

2. miesto Patrik Bandry,

SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

3. miesto Kristína Nekorancová,

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2 579, 022 01 Čadca

Spojená SOŠ, Ul. SNP 1 253, 058 01 Poprad
SOŠ, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

3. miesto Simova Škovranová,
SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov

Jesenné variácie – kategória žiaci
1. miesto Katarína Hnilová,

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1 264, 020 01 Púchov

2. miesto Gabriela Bednárová,
SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov

3. miesto Tatiana Tureková,

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňova 1 351, 960 01 Zvolen

Jesenné variácie – kategória dospelí
1. miesto Bianka Kyselová,

SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

2. miesto Aneta Holubová,

SOŠ, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves

3. miesto Nika Vašková,

SOŠ, Gemerská 1, 040 11 Košice

ABSOLÚTNY VÍŤAZ v kategórii žiaci
Patrik Bandry,

SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

ABSOLÚTNY VÍŤAZ v kategórii dospelí
Kristína Hruboňová,

SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

6. strana
Číslo: 3/2016 december
ISSN 2453-9317

DUÁL newsletter
Perspektívy pre žiakov
a potenciál pre firmy
Svit – 1. december 2016 – Potenciálom odborného vzdelávania je hlavne jeho schopnosť
pripravovať absolventov pre potreby trhu práce.
Čísla zo štatistík ani očakávania
zamestnávateľov nemôžu zostať
bez povšimnutia. Moderný trh práce potrebuje flexibilitu vo výchove
budúcich zamestnancov. Východisko vidíme v aktivitách nového
národného projektu, ktorý bude výrazne formovať systém odborného
vzdelávania.
V ostatných rokoch až 75 %
žiakov stredných odborných škôl
nenašlo uplatnenie v odbore, ktorý
študovali. Ročne tak zo škôl odchádza iba 4 000 absolventov, ktorí sa
uplatnia v tom, čomu sa venovali
počas štúdia. Voči tomu stojí skutočnosť, že len v tomto roku odchádza do dôchodku z odborných profesií okolo 41 000 zamestnancov
a v roku 2024 ich bude každoročne
približne 46 000. K tomu ešte musíme okrem demografie zohľadniť
aj nesúlad medzi študijnými odbormi, ktoré požadujú zamestnávatelia, v porovnaní s tým, čomu sa
venujú stredoškoláci počas štúdia.
„Štátny inštitút odborného
vzdelávania musí a chce na súčasnú situáciu reagovať. V rukách
máme konkrétny nástroj, ktorým je
systém duálneho vzdelávania. Jeho
cieľom je zvýšiť flexibilitu školského
systému vo vzťahu k potrebám trhu
práce a umožniť zamestnávateľom,
aby sa aktívne podieľali na odbornej
príprave žiakov. Teda výchove svojich budúcich zamestnancov, ktorým pomôžu odbornou prípravou,
získaním zručností, pracovných
návykov a osvojením si konkrétnej
firemnej kultúry,“ približuje jeho
riaditeľ Michal Bartók.
Národný
projekt
Duálne
vzdelávanie a zvýšenie atraktivity

V rukách máme
konkrétny
nástroj, ktorým je
systém duálneho
vzdelávania.
a kvality odborného vzdelávania
a prípravy potrvá do októbra 2020.
V tomto období sa predpokladá zapojenie 12 000 žiakov do systému
duálneho vzdelávania, uzatvorenie
1 450 zmlúv so stredným odbornými školami, zaškolenie 700 inštruktorov, ale aj zriadenie 8 DUAL
POINT-ov. Ide o kontaktné miesta
pre potreby zamestnávateľov, škôl,
žiakov a verejnosti tak, aby bol touto činnosťou pokrytý každý kraj.
V rámci pilotnej aktivity bude zriadený jeden kontaktný bod ako Centrum orientácie, ktoré bude žiakom

pútavou formou prezentovať rôzne
remeslá a sprevádzať ich pri výbere
povolania. Od tejto aktivity očakávame oslovenie 4 000 žiakov základných škôl v čase, keď sa rozhodujú
o stredoškolskom štúdiu.
„Národný projekt má cieľ dosiahnuť nielen spomínané čísla,
ale vytvoriť stav, keď budú stredné
odborné školy ponúkať vo vzdelávaní vyššiu pridanú hodnotu,
zamestnávatelia ich budú vnímať
ako úspešné personálne agentúry
a žiaci pocítia perspektívy svojho
odborného rastu,“ zdôrazňuje riaditeľ ŠIOV.
V školskom roku 2016/2017 je
do systému duálneho vzdelávania
zaradených 51 stredných odborných škôl s 1 393 žiakmi. Najviac
škôl je v Trenčianskom samosprávnom kraji, a to 12, v ktorých
sa v systéme duálneho vzdelávania
pripravuje 303 žiakov. V Žilinskom

samosprávnom kraji navštevuje systém duálneho vzdelávania
292 žiakov v 11 školách. Celkovo
10 škôl zabezpečuje duálne vzdelávanie pre 270 žiakov v Nitrianskom samosprávnom kraji. Rovnaký počet, a to 6 škôl, je v tomto
školskom roku zaradených do systému v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sa to týka 192 žiakov
a v Košickom samosprávnom kraji,
v ktorom sa v rámci tohto systému vzdeláva 148 žiakov. Celkovo
113 žiakov sa vzdeláva v troch stredných odborných školách v Trnavskom samosprávnom kraji. Dve
takéto školy pôsobia v Prešovskom
samosprávnom kraji a poskytujú
duálne vzdelávanie pre 32 stredoškolákov. Najmenej stredných odborných škôl napojených na duálne
vzdelávanie je v Banskobystrickom
samosprávnom kraji. Presnejšie
ide o jednu školu so 43 žiakmi.
Aktivity sa budú orientovať aj na
konkrétnu pomoc samosprávam.
V prípade vyšších územných celkov
môžeme hovoriť o vytvorení manuálu k príprave všeobecne záväzného nariadenia o určovaní počtu tried
v jednotlivých učebných odboroch
prvého ročníka a tiež napríklad
spracovanie návrhu na špecializáciu siete stredných odborných škôl.
Čo sa týka miest a obcí, ide o najväčších zriaďovateľov základných
škôl. Práve z ich radov prichádzajú
na stredné školy žiaci, a preto je
naša spolupráca prirodzená.
Michal Bartók tiež konštatuje: „Národný projekt je ambiciózny a pre skvalitnenie odborného
vzdelávania nevyhnutný. Naším
partnerom budú stavovské profesijné organizácie, ktoré sa už dnes
výrazne angažujú v systéme duálneho vzdelávania v zmysle Zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave.
Počas štyroch rokov budeme v kaž
dej aktivite aktívne komunikovať so
zamestnávateľmi, zriaďovateľmi,
školami, žiakmi aj rodičmi. Nebude to jednoduché, ale toto je jediný
spôsob, ako vytvoriť perspektívy pre
žiakov stredných odborných škôl
a potenciál pre zamestnávateľov.“

7. strana
Číslo: 3/2016 december
ISSN 2453-9317

DUÁL newsletter
Workshop projektu INT VET DUAL
Skúsenosti zo zavádzania duálneho odborného vzdelávania v Slovenskej
republike a krajinách dunajského regiónu.
V rámci 5. výročného fóra dunajskej stratégie sa konal dňa
3. 11. 2016 v Bratislave workshop
projektu INT VET DUAL na tému
Skúsenosti zo zavádzania duálneho odborného vzdelávania v Slovenskej republike a krajinách dunajského regiónu.
Na príkladoch svojich pilotných
škôl prezentovali partneri projektu svoje skúsenosti zo zavádzania
duálneho odborného vzdelávania
na Slovensku a v krajinách dunajského regiónu.
„Na Slovensku sa nám podarilo vytvoriť partnerstvo medzi
vládou a súkromným sektorom.

Spoločenská zodpovednosť
a duálne vzdelávanie
Presne týždeň pred Dňom boja za slobodu a demokraciu organizoval Štátny
inštitút odborného vzdelávania workshop, ktorý bol zameraný na spoločenskú
zodpovednosť a duálne vzdelávanie. Teda na dva piliere, ktoré sú úzko spojené
s transformačnými procesmi, ktoré nás sprevádzajú 27 rokov.

Základom je kvalitná výučba,
kvalita učiteľov, inštruktorov,
majstrov, ale aj projektov samotných,“ spomína Guido Glania,
predstaviteľ Slovensko-nemeckej obchodnej komory, ktorá
je partnerom projektu INT VET
DUAL.
Práve zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave zaviedol systém duálneho vzdelávania založeného na skúsenostiach
rakúskych, nemeckých a švajčiarskych partnerov a predstaviteľov
a naštartoval príťažlivosť OVP systému aj vďaka tradícii v bývalom
Československu.
„Skúsenosti a výstupy projektu
INT VET DUAL máme v záujme zopakovať v ďalších krajinách západného Balkánu, v Rumunsku, Bulharsku alebo v Srbsku,“ dodávajú
na záver projektoví partneri.

Pridaná hodnota mladej
generáciE
Hosťom diskusie bol aj výkonný
podpredseda Združenia miest
a obcí Slovenska Jozef Turčány,
ktorý v úvode svojho vystúpenia
zdôraznil: „Mestá a obce vytvárajú podmienky na všestranný
rozvoj svojho územia a plnia
oprávnené potreby svojich obyvateľov. Medzi tieto úlohy nepochybne patrí podpora tvorby
pracovných príležitostí aj vytváranie podmienok na dostupné
a kvalitné vzdelávanie i zručnosti
žiakov.“ Podľa jeho slov: „Preto
by sme duálne vzdelávanie mali
vnímať optikou trojuholníka:
vzdelávanie – zručnosti – práca.“
Jozef Turčány zároveň apeloval:
„Duálne vzdelávanie treba vnímať ako pridanú hodnotu mladej
generácie na ceste za úspešným
profesionálnym životom.“ Podľa
jeho slov je dôležité, aby všetko
úsilie v tejto aktivite bolo sprevádzané podporou všetkých zainteresovaných aktérov. „Mestá
a obce sú najväčším zriaďovateľom základných škôl, z ktorých
žiaci prichádzajú na stredné ➜
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➜školy. Ak tie budú poskytovať
atraktívne vzdelávanie s dobrou
perspektívou, bude to stále len
časť úspechu. Na ťahu sú preto
aj stredné školy v ich úzkej spolupráci s firmami zapojenými do
duálneho systému vzdelávania.“
Na tieto slová reagoval Marcel
Blaščák, manažér rozvoja organizácie Drogerie Markt, ktorý vo
svojom vystúpení predstavil nedávny prieskum: „Z prieskumu
je zrejmé, že takmer 72 % opýtaných vníma nedostatok odborne
vyškolených zamestnancov na
predajných plochách. Na tieto
čísla sme reagovali aktívnym
vstupom do systému duálneho
vzdelávania.“ Marcel Blaščák zároveň uviedol, že podľa prognózy
trhu práce do roku 2020 je potrebné zabezpečiť viac ako 11 000
odborne zdatných zamestnancov
v profesiách predavač a pokladník. „Preto už dnes môžeme bilancovať naše reálne skúsenosti
zo systému duálneho vzdelávania, v ktorom si v podstate vychovávame budúcich zamestnancov. Žiaci získavajú zručnosti na
11 filiálkach, pričom v systéme
máme certifikovaných 39 filiálok
po celom Slovensku.“
Vyššia motivácia,
lepšie známky
Takto v stručnosti zhodnotila
rok činnosti systému duálneho
vzdelávania riaditeľka Strednej
odbornej školy obchodu a služieb
Samuela Jurkoviča v Bratislave
Tatiana Mokošová. V diskusii ocenila systém duálneho vzdelávania,
pričom silnú stránku vidí v tom,
že „žiaci vykonávajú praktické
vyučovanie v dielni školy alebo
priamo v reálnych podmienkach
u zamestnávateľa.“ Riaditeľka
strednej školy spolupracujúcej
s Drogerie Markt hovorí: „K nám
prichádzajú žiaci, u ktorých vidieť
zlepšovanie prospechu a znižovanie počtu vymeškaných hodín.
Tento systém, v ktorom spájajú
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„žiaci vykonávajú praktické
vyučovanie v dielni školy alebo
priamo v reálnych podmienkach
u zamestnávateľa.“
teóriu s praxou, ich baví, lebo vedia, že štúdiom sa pripravujú na
zamestnanie. Spoznávajú firemnú kultúru, získavajú zručnosti
a finančne si prilepšia.“
Ambiciózny projekt
s konkrétnymi úlohami
Diskusia venovaná spoločenskej
zodpovednosti a duálnemu systému vzdelávania bola venovaná aj
predstaveniu národného projektu Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania, ktorý sa venuje zvýšeniu atraktivity duálu a kvalite
odborného vzdelávania a prípravy.
„Hlavným cieľom národného
projektu je plošná implementácia
systému duálneho vzdelávania
do všetkých vhodných učebných
a študijných odborov, prehĺbenie

vzťahu medzi zamestnávateľmi,
strednými školami a žiakmi v rámci systému duálneho vzdelávania,
ďalej vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém
duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie,
ako aj zvýšenie atraktivity a kvality
odborného vzdelávania a prípravy
a napokon príprava inštruktorov,
majstrov a učiteľov na plnenie
uvedených úloh,“ priblížil zámer
projektu riaditeľ Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania Michal
Bartók. Spomínaný projekt počíta s úzkou spoluprácou viacerých
aktérov, pričom výsledkom musí
byť úspešná kooperácia, z ktorej vzíde napríklad 12 000 žiakov
zapojených do systému vzdelávania na báze stredná odbor-

ná škola – firma, uzatvorenie
1 450 zmlúv so zamestnávateľmi
zapojenými do duálneho systému vzdelávania, spoluprácu so
4 000 žiakmi základných škôl, zriadenie a prevádzka DUAL POINTOV,
teda 8 kontaktných bodov v každom samosprávnom kraji pre potreby zamestnávateľov, škôl, verejnosti a žiakov. Od projektu sa tiež
očakáva spracovanie ekonomickej
náročnosti a dopadu implementácie systému duálneho vzdelávania
pre roky 2017 – 2019 na verejné
financie a ekonomické prostredie,
vrátane návrhov na ďalšiu realizáciu systému duálneho vzdelávania
po roku 2020.
Účastníci diskusie sa zhodli
na potrebe aktívnej spolupráce,
ktorá jediná dáva predpoklady
na úspešné dosiahnutie cieľov.
Zároveň konštatovali, že podpora
remesiel je jedným zo spôsobov
zvyšovania zamestnanosti a vytvorenia priestoru na perspektívu
žiakov po ukončení stredoškolského odborného vzdelávania.
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