
Analýza súčasného stavu v 
projektových krajinách 
Na	 začiatku	 projektu	 EP4A	 sme	 sa	 rozhodli	 vykonať	 analýzu	
súčasného	 stavu	 v	 oblas@	 učňovskej	 prípravy	 vo	 všetkých	
krajinách	 zapojených	 do	 projektu	 (Chorvátsko,	 Veľká	 Británia,	
Slovensko	 a	 Srbsko).	 	 Analýza	 bola	 spracovaná	 na	 základe	
metodiky,	 ktorú	 navrhli	 partneri	 zo	 Slovenska	 (RRA	 Senec	 -	

Pezinok).	 	Metodika	pozostávala	z	
nasledujúcich	 prvkov:	 analýza	
súčasného	 stavu,	 založená	 na	
analýze	 potrieb	 prostredníctvom	
prieskumov,	rozhovorov	a	stretnuT	s	
cieľovými	 skupinami	 a	 príkladoch	
dobrej	praxe.			

Analýza	 zahŕňala	 kontextový	 prehľad	 z	 konkrétnej	 krajiny,	 ide	 informácie	 o	 trhu	 práce,	 odvetviach	
ekonomiky,	veľkos@	podnikov	a	najmä	systém	odborného	vzdelávania	a	prípravy.	 	Osobitná	časť	výskumu	
sa	 týkala	 učňovského	 systému	 v	 krajinách	 partnerov	 projektu:	 jeho	 charakteris@ky,	 právny	 rámec,	
vzdelávací	 obsah	 a	 výsledky,	 spolupráca	 kľúčových	 zainteresovaných	 strán,	 mechanizmy	 financovania,	
zabezpečenie	kvality	a	nakoniec	výzvy,	silné	stránky	a	odporúčania.	

Projekt EP4A bol 
predstavený na 
7.stretnutí 
Európskej aliancie 
pre učňovskú 
prípravu 

Dňa	8.	decembra	2016	v	rámci	
Európskeho	týždňa	odborných	
zručnosT,	na	7.	zasadnuT	EaFA	
predstavila	projekt	EP4A	
generálna	sekretárka	
Chorvátskej	obchodnej	a	
remeselnej	komory	pani	Violeta	
Jelić,	v	poli@ckom	výbore	
o	atrakTvnos@	učňovskej	
prípravy	–	príklady	
osvedčených	postupov	od	
rôznych	zainteresovaných	strán,		
na	tému	"Uskutočňovanie	
učňovskej	prípravy".	
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Prieskumy,	rozhovory	a		stretnu@a	cieľových	skupín	predstavovali	
spôsob,	ako	zis@ť,	do	akej	miery	sú	zamestnávatelia	oboznámení	
s	 učňovskou	 prípravou	 –	 duálnym	 vzdelávaním,	 čo	 považujú	 za	
prekážky	v	tejto	oblas@	a	ako	ich	prekonať.	

Prieskum	ukázal,	 že	projektové	krajiny	majú	podobné	problémy.	
Boli	zdôraznené	nasledujúce	odporúčania:	

1.	 Zabezpečiť	 učňovskú	 prípravu	 s	 dostatočným	 počtom	
hodín	a	so	schválenými	vzdelávacími	výsledkami;		

2.	 Posilniť	 partnerstvo	 na	 miestnej,	 regionálnej,	 národnej	
a	európskej	úrovni;		

3.	 Zabezpečiť	 systém	 informovania	 zamestnávateľov	 o	
výhodách	 učňovskej	 prípravy	 –	 duálneho	 vzdelávania	 a	
dostupných	sKmuloch;	

4.	 Z a b e z p e č i ť	 a dm i n i s t r a M v n u	 p o d p o r u	 p r e	
zamestnávateľov	 v	 oblasK	 učňovskej	 prípravy	 -	 	 duálneho	
vzdelávania	poskytovaním	odbornej	facilitácie	medzi	vzdelávacím	
sektorom	a	zamestnávateľmi;		

5.	 Zabezpečiť	 uznanie	 zamestnávateľov	 poskytujúcich	
učňovskú	prípravu	–	duálne	vzdelávanie;		

6.	 Zabezpečiť	 v	 ekonomike	 finančnú	 podporu	 majstrom	
odbornej	prípravy	a	inštruktorom	u	zamestnávateľa;		

7.	 Zabezpečiť	 sKmuly	 na	 nákup	 materiálov	 a	 zariadení	
potrebných	 pre	 zamestnávateľov,	 ktorí	 poskytujú	 učňovskú	
prípravu	–	duálne	vzdelávanie;		

8.	 Podporovať	 odborné	 vzdelávanie	 s	 cieľom	 zvýšiť	 záujem	
študentov	o	zápis	do	programov	odborného	vzdelávania	a	učňovskej	prípravy	–	duálneho	vzdelávania.		

Výsledky	analýzy	budú	spracované	v	súhrnnej	správe.	

Okrem	 toho	 sa	 partneri	 podieľali	 na	 spracovaní	 príkladov	 dobrej	 praxe	 vo	 svojich	 krajinách,	 ako	 aj	 vo	
vybraných	 členských	 štátoch	 (Nemecko,	 Rakúsko,	 Poľsko,	 Dánsko,	 Francúzsko,	 Lotyšsko,	 Litva,	 Estónsko,	
Bulharsko,	Rumunsko	a	Grécko).	Spracované	príklady	budú	zostavené	a	zverejnené	v	príručke	dobrej	praxe.		

Oba	 dokumenty	 budú	 publikované	 začiatkom	 mája	 2017	 v	 digitálnej	 verzii	 na	 webových	 stránkach	
projektu,	sociálnych	médiách	a	webových	stránkach	partnerov.	

2. pracovné stretnutie 
partnerov 

Pracovné	stretnu@e	partnerov	sa	
konalo	v	rámci	študijnej	cesty	v	
Londýne.	Okrem	iného	sa	partneri	
zúčastnili	prezentácií	a	diskusií	o	
výsledkoch	prieskumu	pracovného	
balíka	1	(WP1)	a	diskusií	o	
súhrnnej	správe	a	príručke	dobrej	
praxe.	Zástupcovia	projektových	
partnerov	prerokovali	plánované	a	
realizované	ak@vity	pre	každý	
pracovný	balík.	Počas	pracovného	
stretnu@a		sa	konalo	aj	zasadnu@e	
Výboru	pre	riadenie	projektov	a	
zasadnu@a	odborníkov	na	
zabezpečenie	kvality.

Sme online! 

Webová	 stránka	projektu	 EP4A	 a	 plapormy	na	 sociálnych	 sieťach	 boli	 oficiálne	 spustené	 v	 januári	 2017.	
Internetová	stránka	EP4A	ponúka	informácie	o	projekte	a	jeho	cieľoch,	partneroch,	ak@vitách	a	očakávanom	
dopade,	 ako	 aj	 o	 najnovších	 správach	 a	 udalos@ach.	 Nájdete	 tu	 aj	 galériu	 fotografií	 z	 EP4A	 projektových	
podujaT	 a	 môžete	 sa	 zaregistrovať	 a	 dostať	 náš	 newslerer.	 Existuje	 @ež	 kontaktný	 formulár	 pre	 všetky	
otázky	týkajúce	sa	projektu	a	učňovskej	prípravy	v	krajinách	projektu.	

Môžete	nás	@ež	sledovať	na	Facebooku,	Twi:eri,	Google	+,	Linkedin	a	Youtube.

http://www.supportapprenticeships.eu
http://www.facebook.com/supportapprenticeships
http://www.twitter.com/support_ep4a
https://plus.google.com/106576640021416579803
https://www.linkedin.com/groups/8576930
https://www.youtube.com/channel/UCWZvTPbuB3ZPc7OBOFVD2gg
http://www.supportapprenticeships.eu
http://www.facebook.com/supportapprenticeships
http://www.twitter.com/support_ep4a
https://plus.google.com/106576640021416579803
https://www.linkedin.com/groups/8576930
https://www.youtube.com/channel/UCWZvTPbuB3ZPc7OBOFVD2gg


Budovanie kapacít - 
študijná cesta do Londýna 
Študijná	cesta	projektu	EP4A	na	posilnenie	kapacít,	sa	konala	od	
27.	marca	2017	do	31.	marca	2017.	Študijnú	cestu	usporiadala	
Rinova,	 partner	 projektu	 EP4A	 z	 Veľkej	 Británie.	 Na	 študijnej	
ceste	sa	zúčastnilo	19	účastníkov:	7	z	Chorvátska,	6	zo	Slovenska	
a	 6	 zo	 Srbska.	 Cieľom	 študijnej	 cesty	 bolo:	 zlepšiť	 súčasné	
zručnos@	 a	 vedomos@	 o	 príslušných	 ľudských	 zdrojoch	 v	
Chorvátsku,	 na	 Slovensku	 a	 v	 Srbsku;	 podporiť	 budovanie	 a	
fungovanie	 partners@ev	 zameraných	 na	 učňovskú	 prípravu	 –	
duálne	 vzdelávanie	 a	 umožniť	 im	 efekTvne	 osloviť	 malé	
a	 stredné	 podniky.	 Účastníci	 študijnej	 cesty	 mali	 možnosť	
navšTviť	 a	 počuť	 prezentácie	 od	 rôznych	 organizácií,	 ktoré	
ponúkajú	 služby	 týkajúce	 sa	 učňovskej	 prípravy,	 ako	 napríklad	
15bilion-ebp,	Middleton	Murray,	 Careerwise,	 Fashion	 Enter	 a	
Jamie	 Stevenson,	 riaditeľ	 obchodných	 partners@ev	 na	 South	
Thames	College.		

Systém	 učňovskej	 prípravy	 vo	 Veľkej	 Británii	 je	 odlišný	 od	
systému,	 ktorý	 funguje	 v	 krajinách	 projektových	 partnerov.	
Účastníci	v	rámci	študijnej	cesty	získali	početné	poznatky	o	tom,	
ako	 pristupovať	 k	 malým	 a	 stredným	 podnikom	 a	 učňom	 s	
cieľom	 zvýšiť	 počet	 učňovských	 miest.	 Účastníci	 mali	 veľa	
otázok,	na	ktoré	odborníci	odpovedali.	Účastníci	budú	aplikovať	
a	ďalej	zlepšovať	získané	poznatky	v	plánovaných	workshopoch.	
Účastníci	 budú	 ďalej	 rozširovať	 svoje	 znalos@	 prostredníctvom	
národných	 „advocacy“	 workshopov	 na	 podporu	 budovania	
partners@ev,	 ktoré	 sú	naplánované	na	máj	2017	a	využijú	@eto	
poznatky	 pre	 ak@vity	 v	 rámci	 kampane	 zameranej	 na	
atrakTvnosť	 učňovskej	 prípravy,	 a	 to	 najmä	 pre	 prácu	 na	 tzv.	
linkách	help-desk,	 ako	 aj	 pri	 ďalších	plánovaných	workshopoch	
a	stretnu@ach	za	okrúhlym	stolom	s	cieľom	vytvoriť	partnerstvá	
na	podporu	učňovskej	prípravy.	

Stručné informácie 

Od	1.	januára	2017	sa	Krajská	
obchodná	komora	Kraljevo	spojila	
so	Srbskou	obchodnou	a	
priemyselnou	komorou	(CCIS),	
národným	podporným	orgánom,	
ktorý	z	regionálnej	komory	urobil	
jednu	z	regionálnych	pobočiek	
CCIS.	Nový	názov	komory	je	Srbská	
obchodná	a	priemyselná	komora	-	
Regionálna	obchodná	komora	
správnych	okresov	Moravice	a	
Raška.	Keďže	sa	CCIS	stala	
univerzálnym	právnym	nástupcom	
Regionálnej	obchodnej	komory	
Kraljevo,	získala	všetky	práva	a	
povinnos@	od	regionálnej	komory,	
ktorá	zahŕňa	aj	účasť	na	projekte	
EP4A.

Kontakt 

Chorvátska	obchodná	a	
živnostenská	komora	

Ilica	49/II,	10	000	Zagreb	

+ 385	1	48	06	683	

ep4a@hok.hr	

h:p://supportapprenNceships.eu	

Odvolanie  

Podpora	Európskej	komisie	pre	
výrobu	tejto	publikácie	
nepredstavuje	schválenie	obsahu,	
ktorý	vyjadruje	len	názory	autorov	
a	komisia	nemôže	byť	zodpovedná	
za	akékoľvek	použiKe,	ktoré	môžu	
byť	vyrobené	z	informácií	v	nej	
obsiahnutých.
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