Posilnenie systému odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe
(č. INT/EK/PO/3/I/A/007, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020, spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Opis projektu:
Prihraničné regióny bojujú s nedostatkom pracovných príležitostí, vysokou nezamestnanosťou a
nízkou úrovňou príjmov. Nepríjemným dopadom tejto situácie je dlhodobý odliv hlavne mladých ľudí,
ktorí tu nenachádzajú adekvátne uplatnenie a príležitosti, a preto odchádzajú do iných regiónov,
prípadne do zahraničia, kde sú úspešní a budujú si tam nové rodinné zázemie. Problémy regiónu,
priamo súvisiace s hazardom ľudských zdrojov, podporuje aj tá skutočnosť, že kompetentní aktéri pre
oblasť „vzdelávania pre potreby trhu“ medzi sebou nekomunikujú koordinovane a dostatočne efektívne,
a preto nedokážu spoločne formulovať a presadzovať vlastné priority a aktivity.
Žijeme v dobe celoživotného vzdelávania. Nároky trhu práce sú vysoké, a preto na ne
vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty musia permanentne reagovať, vzájomne komunikovať a
spolupracovať. Našou ambíciou je prezentovať aktérom odborného vzdelávania (ale aj samotným
firmám) firemnú prax cez príbehy podnikov, ich cestu k úspechom, ich individuálne firemné know-how,
ich požiadavky na ľudské zdroje... až po osobné kontakty a väzby, ktoré sú nevyhnutné na budovanie
vzťahov. Týmito aktivitami chceme predovšetkým udržať mladých absolventov stredných odborných
škôl v regióne a firmám pomôcť nájsť takú pracovnú silu, ktorá je oboznámená s realitou praxe.
Reflektujeme tak na potrebu duálneho vzdelávania a budovania vzťahov medzi školou, žiakmi a
zamestnávateľmi.
Cieľom projektu je posilniť systém odborného vzdelávania v prihraničných regiónoch
vychádzajúc z potrieb cezhraničného pracovného trhu a očakávaní zamestnávateľov prostredníctvom
podpory aktérov odborného a celoživotného vzdelávania zdieľaním know-how z firemnej praxe.
Systém odborného vzdelávania v prihraničných regiónoch posilníme podporou existujúcich aktérov
vzdelávania. Oslovíme ich a prepojíme do funkčných vzťahov tak, aby tieto spĺňali reálne potreby
občanov, zamestnávateľov, verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií v prihraničných regiónoch a uľahčili
prístup k vzdelávaniu , nadobúdaniu nových kvalifikácií a podpore zamestnanosti počas celého
aktívneho života občanov v prihraničných oblastiach.
Úlohy projektu:
1. Identifikovať súčasný stav odborného vzdelávania a problémov prepojenia s praxou, navrhnúť
podporu aktívnej spolupráce s relevantnými podnikateľskými subjektmi a reagovať tým na požiadavky
trhu práce.
V rámci tejto úlohy zrealizujeme analýzu o odborných školách a ich spolupráci s firmami, resp. o
akú spoluprácu majú záujem. Zanalyzujeme aj oblasť ľudských zdrojov vo firmách – požiadavky na
odborné vzdelávanie a ponuku spolupráce školám (zo strany firiem). Poukážeme na „best practice“ v

systéme duálneho vzdelávania a následného uplatnenia sa na trhu práce. Výstupom bude „pracovný
materiál“ opisujúci zistenia a návrhy spolupráce v systéme odborného vzdelávania.
2. Realizovať a otestovať pilotné aktivity v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce
– „Učiaci sa prihraničný región“
Zrealizujeme aktivity celoživotného kariérneho poradenstva formou 5 exkurzií do firiem (4 na
Slovensku a 1 v Poľsku) a 2 workshopov, ktoré budú motivujúce pre štúdium na stredných odborných
školách. Výsledkom budú získané skúsenosti a vedomosti o požiadavkách na odborné pracovné miesta
na trhu: práca vo firme, otázky vzdelávania a odbornej prípravy, voľba zamestnania a rozvoj kariéry vo
firme.
3. Podporovať a propagovať aktivity odborného vzdelávania a kariérneho poradenstva v prihraničných
regiónoch
Výsledky projektu:
Prostredníctvom 2 konferencií budeme podporovať systém odborného vzdelávania v
prihraničných regiónoch, propagáciou odporúčaní vychádzajúc z požiadaviek trhu práce. Z hľadiska
udržateľnosti projektu sa zameriame aj na širší záber spolupráce:
škola PSK - škola PL (2 memorandá o spolupráci), škola - firmy (5 memoránd o spolupráci), čím
podporíme komunikáciu, ako aj nové projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
Realizáciou aktivít projektu v rámci jednotlivých úloh chceme prispieť k posilneniu systému odborného
vzdelávania v prihraničných regiónoch, čo pocítia hlavne aktéri odborného vzdelávania ( vzdelávacie
inštitúcie a zamestnávatelia) a záujemcovia o odborné vzdelávanie (obyvatelia územia).
Realizáciou analýzy o odborných školách a ich spolupráci s firmami zadefinujeme možné oblasti
podpory spolupráce v rámci systému odborného vzdelávania medzi vzdelávacími zariadeniami a
zamestnávateľmi.
Aktívnou prácou, prostredníctvom exkurzii, workshopov a konferencií budeme motivovať občanov k
tomu, aby sa zvýšil ich záujem o štúdium na stredných odborných školách. Výsledkombudú získané
skúsenosti a vedomosti o požiadavkách na odborné pracovné miesta na trhu.
Cieľová skupina projektu:
→ vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie a ich žiaci/študenti
→ zamestnávatelia
→ všetci aktéri v odbornom vzdelávaní a príprave (inštitúcie a občania)
Partneri projektu:
Vedúci partner projektu: Slovenská obchodná a priemyselná komora
Partner projektu: Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie

