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Keďže považujeme učňovskú
prípravu (duálne vzdelavania) za
diamant na vrchole koruny
odborného vzdelávania, projekt
EP4A je vrcholom úsilia
Chorvátskej obchodnej a
živnostenskej komory o zlepšenie
systému odborného vzdelávania.
Projekt dosiahol vynikajúce
výsledky v Chorvátsku, ako aj v
partnerských krajinách, najmä v
budovaní partnersLev učňovskej
prípravy a podpore duálneho
vzdelávania medzi
zamestnávateľmi.
Chorvátska obchodná a
živnostenská komora

Medzinárodná odborná záverečná
konferencia k projektu Zapojte sa do EP4A:
Európske partnerstvá pre učňovskú
prípravu
Dňa 12. septembra 2018 sa v Záhrebe konala záverečná konferencia
pre Erasmus + projekt Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre
učňovskú prípravu.
Na úvod všetkých účastníkov privítal pán Dragu5n Ranogajec,
prezident Chorvátskej obchodnej a živnostenskej komory. Po uvítacej
reči boli prezentované akNvity projektov v projektových krajinách,
v rámci ktorých boli dosiahnuté dva kľúčové výsledky: vytváranie
partnersNev medzi kľúčovými zúčastnenými stranami v odbornom
vzdelávaní a príprave a zvyšovanie povedomia o výhodách duálneho
vzdelávania prostredníctvom cielenej kampane zameranej na
atrakPvnosť. Pani Irina Jemeljanová z CEDEFOPu predstavila novinky
v odbornom vzdelávaní a príprave na európskej úrovni, ako aj
"TemaNckú revíziu učňovskej prípravy v Chorvátsku“. Spomínaný
dokument sa zameral predovšetkým na jednotný model vzdelávania,
ktorý bol uznaný ako chorvátsky model duálneho vzdelávania, a počas
panelovej diskusie na tému "Spolupráca a partnerstvo pre kvalitné
učňovské vzdelávanie", na ktorej sa zúčastnili experN v oblasN

Prostredníctvom akLvít v rámci
EP4A začalo byť jasné, že
prepájanie zamestnávateľov s
organizáciami ako poskytovatelia
vzdelávacích služieb a
poskytovatelia učňovskej prípravy,
ktorí neboli v akPvnom kontakte s
tvorcami poliPk, bola skutočná
príležitosť poskytnúť sektoru niečo
unikátne. Prostredníctvom
partnerstva pre učňovskú prípravu
je teraz vytvorený reálny priestor
na rozvoj udržateľnej a
angažovanej partnerskej stratégie
učňovskej prípravy a odborného
vzdelavania.
Rinova Ltd

Projekt EP4A umožnil vytváranie
sieP a vytváranie cielených
partnersLev jednotlivcov a
relevantných organizácií pre tému
duálneho vzdelávania. Počas
implementácie sa dosiahla výmena
skúsenosP, zvyšovanie poznatkov,
budovanie kapacít a budovanie
partnersLev sprostredkovateľských
organizácií a iných
zainteresovaných strán a rozšíril sa
aj dosah na širšie publikum. Téma
špeciﬁckých podmienok
remeselných podnikateľov a
malých a stredných podnikov v
rámci duálneho systému bola vo
vnútroštátnom kontexte venovaná
vyššia priorita a je veľmi dôležité,
aby sa vykonaná práca ďalej
rozvíjala.
Regionálna rozvojová agentúra
Senec-Pezinok

odborného vzdelávania a prípravy zo všetkých projektových
krajín, pani Jemeljanovová dospela k záveru, že jednotný model
vzdelávania je ako "Popoluška, ktorá potrebuje viac starostlivosN
a pozornosN, aby sa stala princeznou".
V záverečnej časN konferencie boli predstavení veľvyslanci, ktorí
získali "ochrannú známku" určenú ako znak kvality pre remeselné
a malé a stredné podniky, ktoré vykonávajú učňovskú prípravu.
"Ochrannú známku" získala pani Klaudija Fadljević Gomerčić, pán
Petar Klopotan, pán Slavko Petrinec, pán Josip Ribičić, pani
Mirjana Šeb Čišmežija, pán Tomislav Šimić, Joško Tafra a Miljenko
Vuk. Ambasádori podpísali Než vyhlásenie o podpore učňovského
partnerstva.
"Ochranná známka" bola Než odovzdaná zamestnávateľovi zo
Srbska, pánovi Ivanovi Radovanovićovi, odovzdala mu ju pani
Mirjana Kovačević zo Srbskej obchodnej a priemyslenej komory.
Záverom konferencie bolo, že všetci partneri a účastníci budú
využívať výsledky projektu v každodennej práci s cieľom zlepšiť
odborné vzdelávanie a prípravu vo svojich krajinách. Na tento
účel všetci partneri projektu podpísali Deklaráciu zámerov pre
budúcu spoluprácu v oblasN učňovskej prípravy a zabezpečili
udržateľnosť výsledkov projektov.

5. projektové stretnutie partnerov
Piate a zároveň záverečné stretnuNe partnerov projektu Erasmus +
„Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“
sa konalo 13. a 14. septembra 2018 v Záhrebe v Chorvátsku.
Zástupcovia projektových partnerov vyjadrili svoju spokojnosť s
organizáciou záverečnej konferencie, ktorá prezentovala nielen
realizované projektové akNvity a ich vplyv v projektových krajinách,
ale aj hosNla množstvo odborníkov v oblasN učňovskej prípravy, čím
sa stala relevantnou odbornou konferenciou. StretnuNe pokračovalo
s prezentáciami o projektových akNvitách realizovaných v každej
krajine projektu a partneri zdieľali informácie o rozvoji odborného
vzdelávania a prípravy vo svojich krajinách. TakNež sa uskutočnilo
zasadnuNe výboru pre riadenie projektu, kde jeho členovia
diskutovali o príprave záverečnej správy a na stretnuP odborníkov na zabezpečenie kvality sa diskutovalo o
kvalite dosiahnutých výsledkov projektu. Keďže toto bolo posledné stretnuNe partnerov, zástupcovia
partnerských organizácií vyjadrili spokojnosť s projektom EP4A a obzvlášť ocenili projektový manažment
Chorvátskou obchodnou a živnostenskou komorou. Tiež vyjadrili záujem o budúcu spoluprácu na projektoch v
oblasN odborného vzdelávania a prípravy.
Vďaka projektu EP4A sme zaznamenali veľké uspechy v zavádzaní a rozvoji duálneho modelu vzdelávania
v okresoch Raška a Moravica. Špeciálne sme hrdí na partnerstvá, ktoré sme vytvorili so všetkými
stakeholdermi na regionálnej úrovni, ako aj na propagačnú kampaň, ktorú sme viedli, čo vyúsLlo do
zvýšenia počtu zamestnávateľov a študentov, ktorí sa zapojili do duálneho systému. Srbská obchodná
a priemyselná komora.
Regionálna obchodná a priemyselná komora administraPvnych okresov Moravica a Raška

Implementácia projektových aktivít v
partnerských krajinách
Stretnutie Partnerstva pre učňovskú prípravu v Chorvátsku
Stretnu5e Partnerstva pre učňovskú prípravu v Chorvátsku sa
uskutočnilo dňa 17. apríla 2018 v Chorvátskej obchodnej a
živnsotenskej komore. Cieľom stretnuNa bolo predstavenie akNvít z
oblasN právneho rámca, ﬁnančnej a neﬁnančnej podpory,
propagácie a zabezpečenia kvality ako aj diskusia o budúcich
činnosNach a fungovaní partnerstva po ukončení projektu. Partneri
sa dohodli, že nasledujúce stretnuNe sa uskutoční v októbri 2018 a
po ňom každých šesť mesiacov.

Stretnutie Partnerstva pre učňovskú
prípravu vo Veľkej Británii
V júli 2018 Rinova usporiadala stretnu5e Partnerstva pre učňovskú
prípravu v Londýne s kľúčovými zainteresovanými stranami
zastupujúcimi rôzne inšNtúcie OVP a učňovskéj prípravy. Cieľom
partnerského stretnuNa bolo vybudovať základy strategického
partnerstva, ktoré bude pracovať medzi: poskytovateľmi učňovskej
prípravy; ﬁremno-vzdelávacie partnerstvá; zamestnávatelia; a širšie
odvetvové organizácie so záujmom o túto tému a o trvalý rozvoj
učňovskej prípravy a odborného vzdelávania na miestnej,
regionálnej, národnej a európskej úrovni. StretnuNe Partnerstva pre
učňovskú prípravu obsahovalo prehľad úspechov programu
Erasmus + EP4A a ako konkrétne by bolo možné spusNť britskú sieť
tak, aby poskytla tomuto sektoru vo Veľkej Británii pridanú
hodnotu. V programe bolo zahrnuté množstvo diskusných bodov,
ktoré sa zamerali aj na budúcu partnerskú a akčnú stratégiu na nasledujúcich 24 mesiacov. Diskusné body
na stretnuP zahŕňali vytváranie partnerských sieP, spoločný model učňovskej prípravy, ﬁremno-vzdelávacie
partnerstvá a učňovské vzdelávanie, propagáciu britského modelu učňovskej prípravy do iných krajín,
prepojenie zamestnávateľov a poskytovateľov učňovskej prípravy, prepojenie zamestnávateľov a systému
učňovskej prípravy. Témy podujaNa zapadali do širších záujmoch partnerov a zamerania ich strategického
rozvoja. Kľúčovým rozhodnuPm stretnuNa bolo pokračovať v nadväzovaní, prepájaní a udržiavaní budúcich
partnerských stretnuP zameraných na učňovskú prípravu a odborné vzdelávanie vo Veľkej Británii a
budovanie vzťahov s obchodnou komorou a ďalšími partnermi zo súkromného sektora.

Propagačná kampaň a podpísanie Memoranda o porozumení na
Slovensku
Na Slovensku sa v dňoch 26. a 27. apríla 2018 konalo podujaNe "Mladý tvorca 2018". Hlavným cieľom
bolo ponúknuť podporu stredným odborným školám, ako aj podporovať duálny vzdelávací systém tým, že
sa ponúkajú príležitosN pre obe strany - študentov a zamestnávateľov. Na podujaP sa uskutočnil aj EP4A
Informačný deň. Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok mala na podujaP vlastný infostánok, kde sa
dali získať všetky informácie o duálnom vzdelávaní, jeho výhodách ako aj možnosN vstupu do systému

duálneho vzdelávania. Účastníci mohli Než získať informačné
materiály a Príručku pre zamestnávateľov, ktorá slúži ako úvodný
sprievodca systémom duálneho vzdelávacieho.
Okrem toho bol na Slovensku zorganizovaný workshop
„Partnerstvá pre budúcnosť – ako spoluprácou podporiť
posilnenie duálneho vzdelávania“ nadväzujúci na národný
workshop "Formovanie efekPvnej komunikácie Prax-Vzdelávanie
v kreaPvnych odvetviach“, ktorý sa konal v novembri 2017.
Okrem prezentácie cieľov projektu EP4A, účastníci diskutovali o
legislaPvnych zmenách. Po workshope vzniklo partnerstvo pre
učňovské vzdelávanie v BraNslavskom kraji. Regionálne učňovské
partnerstvo je založené na Memorande o porozumení, v ktorom sa spájajú kľúčové zainteresované strany sprostredkovateľské orgány: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Slovenská živnostenská
komora – Krajská zložka BraNslava, Slovenská obchodná a priemyselná komora – BraNslavská regionálna
obchodná a priemyselná komora a Štátny inšNtút odborného vzdelávania,
ktorý je hlavným
koordinátorom duálneho vzdelávania na Slovensku. Memorandum o porozumení na Slovensku
nadobudlo účinnosť dňom posledného podpísania, tj 29. júna 2018. Signatári sa dohodli, že sa navzájom
podporia v činnosNach zameraných na rozvoj duálneho vzdelávania, zdieľania informácií, kontaktov a
skúsenosP a ďalej budú rozvíjať iniciaPvy na zlepšenie duálneho vzdelávania na Slovensku. Dňa 24.
septembra 2018 signatári zorganizovali pracovné stretnu5e Partnerstva pre učňovskú prípravu v
priestoroch Štátneho inšNtútu odborného vzdelávania.

Formovanie Partnerstva pre učňovskú prípravu v Srbsku

odborných škôl a 7 ﬁriem z okresu Raška.

Dňa 15. mája 2018 bolo v Čačaku, Srbsko podpísaná
Memorandum o porozumení pre tvorbu učňovského
partnerstva medzi mestom Čačak, Srbská obchodná
a priemyselná komora – Regionálna obchodná a priemyselná
komora administraPvnych okresov Moravica a Raška,
Ekonomickou a inžinierskou školou a dvomi podnikmi z Čačaku
– P.S. Fashion a Tiﬀany - ako pokračovanie projektových akNvít.
StretnuNe srbského Partnerstva pre učňovskú prípravu sa
následne uskutočnilo 31. mája 2018 v Čačaku. Druhé
memorandum o porozumení bolo podpísané v auguste 2018
v Kraljeve, signatármi boli mesto Kraljevo, Srbská obchodná
a priemyselná komora – Regionálna obchodná a priemyselná
komora administraPvnych okresov Moravica a Raška, 5

Aktuality v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy
• Zverejnenie národného kurikula pre odborné
vzdelávanie a prípravu (Júl 2018)

Príručka pre
zamestnávateľa o
systéme duálneho
vzdelávania

• V Chorvátsku bol dokončený duálny model
vzdelávania (Júl 2018)

Chorvátsko

• Novelizácia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
na Slovensku zaviedla nové opatrenia na zvýšenie
atrakPvnosN vstupu do duálneho systému pre
zamestnávateľov a odborné školy (September 2018)

Slovensko

Srbsko

Záverečné zhodnotenie
Rinova mala skutočnú radosť z účasL na programe Erasmus +
EP4A, stretnuP s partnermi - najmä ich partnerskými sieťami,
ktoré navšPvili Rinovu v marci 2017 ako súčasť činnosL
budovania kapacít. Veľmi dúfame, že budeme môcť
pokračovať v spolupráci pri podpore učňovskej prípravy pre
malé a stredné podniky, a zároveň podporovať učňovské
príležitosL a širšie možnosL vzdelávania na pracovisku vo
Veľkej Británii, Chorvátsku, Srbsku a na Slovensku v
nadchádzajúcich rokoch.
Rinova Ltd
Projekt EP4A potvrdil, že vytváranie partnersLev a vytváranie
synergií je kľúčové pre fungovanie učňovského vzdelávania a
že potreba partnerstva sa často deklaruje, ale v praxi môže
byť pomerne zložitá a vyžaduje si veľa úsilia a dlhodobého
zamerania. Našim cieľom je udržať energiu investovanú do
partnersLev vytvorených v rámci programu EP4A a udržať a
rozvíjať dosiahnuté výsledky spolu s našimi súčasnými a
možno i budúcimi partnermi.
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Projekt umožnil nielen ďalší rozvoj novovzniknutého duálneho
modelu vzdelávania, ale aj spoluprácu s partnermi z rôznych
krajín, od ktorých sme sa naučili veľa. Dúfame, že budeme
naďalej spolupracovať v budúcnosL a budeme pracovať na
rozvoji duálneho modelu vzdelávania.
Regionálna obchodná a priemyselná komora
administraPvnych okresov Moravica a Raška

Môžete nás tiež
sledovať :
EP4A website
EP4A Facebook Page
EP4A Youtube
Google +

Kontakt
Chorvátska obchodná a
živnostenská komora
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
+ 385 1 48 06 683
ep4a@hok.hr
h\p://supportappren5ceships.eu

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

Pre Chorvátsku obchodnú a živnostenskú komoru je česť viesť projekt EP4A. Podarilo sa nám splniť všetky
ciele projektu a ešte viac. Okrem partnersLev pre učňovskú prípravu, ktoré sme v projekte rozvíjali, sme
vytvorili partnerstvo v rámci konzorcia a dúfame, že budeme naďalej spolupracovať na dosiahnuP nášho
cieľa - zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy v našich krajinách.
Chorvátska obchodná a živnostenská komora

