Vertikálny Mainstreaming – PRK SOPK Prešov

Mainstreamingové aktivity na miestnej úrovni
Hlavné činnosti PRK SOPK sú odvodené z povahy projektu HfE (Vyššie vzdelávanie a podpora
etických zručností v spoločnostiach) a z cieľovej skupiny, ktorá nám ako Komore v tomto
projekte určená (výrobné spoločnosti).
Z uvedených dôvodov sme sa na miestnej úrovni orientovali na spoločnosti a ich zástupcov,
ktoré prejavili záujem o spoluprácu na projekte.
1.KARAFFA Miloslav, ELCOM Prešov, majiteľ (riaditeľ), člen a podpredseda Predstavenstva
SOPK, elektrotechnický priemysel – sféra vplyvu vo vlastnej spoločnosti, v elektrotechnickom
priemysle na Slovensku, v regionálnych komorách SOPK na území Slovenska
2.KUCHTA Stanislav, SOŠP Prešov, riaditeľ – sféra vplyvu vo vlastnej škole, v stredných
odborných školách na území PSK
3.HROBÁK Jozef, AQUAPARK Poprad, podpredseda Predstavenstva PRK SOPK, turizmus
a životné prostredie - sféra vplyvu v spoločnostiach, , v stredných odborných školách,
v organizáciách turizmu a životného prostredia popradského regiónu
4.LIPOVSKÁ Eva, ODEVA Lipany, majiteľka (riaditeľka), odevný priemysel– sféra vplyvu vo
vlastnej spoločnosti, v odevnom a textilnom priemysle na Slovensku
5.VIRČÍKOVÁ Helena, PRK SOPK, riaditeľka, členka Komisie pre odborné vzdelávanie PSK –
sféra vplyvu v členských spoločnostiach PRK SOPK, v stredných odborných školách PSK

Hlavné aktivity, ich zámery, uskutočnenie a výsledky
PRK SOPK realizovala nasledujúce mainstreamingové aktivity, zámery a výsledky:
1. Aktivity – podujatia PRK SOPK (semináre, kurzy, stretnutia podnikateľov, zasadnutia
Predstavenstva, Valné zhromaždenie, web stránka Komory, komorový Spravodaj,
konferencie HfE

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484
1
CUP code: G76G14000740006

2. Zámery - definovať našu cieľovú skupinu s jej úrovňou etických kompetencií, s jej
zručnosťami, poznať jej potreby v etických zručnostiach, ich vzdelávacích potrieb, poskytnúť
im informácie o "Katalógu tréningov (školení)" a o príležitostiach, ktoré ponúka „Katalóg“
3. Výsledky - uvedomenie si a pochopenie dôležitosti, zvýšeného záujmu, diskusie a podpory
etických zručností v našej cieľovej skupine
- vzdelávanie a začlenenie nových metodík odbornej prípravy (neformálne vzdelávanie,
formálne vzdelávanie, konečné hodnotenie) do vzdelávacieho systému našej projektovej
cieľovej skupiny

- príležitosť využívať školenia v širokej škále tém (ľudské práva, práca atď.) vo vzdelávaní
- vytvorenie siete spoločností, ktoré majú záujem o prijatie a testovanie metód odbornej
prípravy vyvinutých počas projektu

Mainstreamingové aktivity na národnej úrovni
Maistreamingové aktivity PRK SOPK Prešov, ktoré sme spomenuli na lokálnej úrovni, sa
takmer všetky pretransformovali na národnú úroveň (organizácie, sféra vplyvu). Spomínaní
zástupcovia zainteresovaných strán (spoločnosti a ich predstavitelia) , ako cieľ našich
hlavných aktivít, pôsobia nielen v miestnych organizáciách, ale aj v mnohých národných
inštitúciách. Preto nie je možné jednoznačne rozlíšiť, či naše mainstreamingové aktivity sú
zamerané a budú mať výsledky na miestnej alebo národnej úrovni.

Hlavné aktivity, ich zámery, uskutočnenie a výsledky
PRC SCCI realizovala tieto mainstreamingové aktivity, zámery a výsledky:
1. Aktivity - zhromaždenie delegátov SOPK v Bratislave, komorová webová stránka,
komorový Spravodaj
2. Zámery - vysvetliť cieľ projektu ako "Vyššie vzdelávanie a podpora etických zručností v
spoločnostiach"
3. Výsledky – komorový materiál " Ďalšie Profesionálne a celoživotné vzdelávanie SOPK"
obsahuje kapitolu "Rozvoj etického vzdelávania v SOPK"

Mainstreamingové aktivity na európskej a medzinárodnej úrovni
Cieľom mainstreamingových aktivít PRC SCCI Prešov boli na tejto úrovni partnerské Komory
v Maďarsku (Nyíregyháza) a Poľsku (Krosno).
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Hlavné aktivity, ich zámery, uskutočnenie a výsledky
1. Aktivity - spoločné podujatia usporiadané obidvomi Komorami v oboch krajinách
2. Zámery - vysvetliť cieľ projektu ako "Vyššie vzdelávanie a podpora etických zručností v
spoločnostiach"
3. Výsledky - porovnanie potrieb etických zručností, vzdelávacích potrieb a metodológie v
týchto krajinách
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