Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

SPRAVA ZA ROK 2016
AKTIVITA A.1.

Zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu pokračujúcej
transformácie OVP a vybudovanie kooperačnej platformy spolupráce partnerov
zapojených do systému duálneho vzdelávania, vzdelávanie a príprava inštruktorov.

V Bratislave 31.12.2016

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.“

www.siov.sk

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

Úloha A.1.1. Rozšírenie spolupráce so stavovskými a profesijnými organizáciami
Cieľom úlohy je rozšíriť spoluprácu so stavovskými a profesijnými organizáciami a Radou zamestnávateľov pre SDV s vecnou pôsobnosťou
v zmysle zákona č.61/2015 Z.z. k jednotlivým skupinám študijných a učebných odborov. Cieľom úlohy je vypracovanie dohôd o spolupráci medzi
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a stavovskými a profesijnými organizáciami tak, aby bola zabezpečená spolupráca pri všetkých aktivitách
národného projektu, predovšetkým pri skvalitňovaní systému duálneho vzdelávania. Dohoda o spolupráci bude uzatvorená s nasledujúcimi
organizáciami – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Slovenská obchodná
a priemyselná komora (SOPK), Slovenská lesnícka komora (SLsK), Slovenská banská komora (SBK), Slovenská živnostenská komora (SŽK),
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).
Počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 prebiehali rokovania so zástupcami stavovských a profesijných organizácií s vecnou pôsobnosťou
v zmysle zákona č.61/2015 Z.z. k jednotlivým skupinám študijných a učebných odborov a Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
vo vzťahu k nominovaniu členov pracovnej skupiny A.1.1. ako aj špecifikácií kvalifikačných a odborných predpokladov na členov pracovnej skupiny.
Súčasťou rokovaní bol aj obsahu dohody o spolupráci medzi stavovskými a profesijnými organizáciami a ŠIOVom. Dohoda bola spracovaná
a odstúpená jednotlivým stavovským a profesijným organizáciám na pripomienkovanie. V súčasnej dobe sa zapracovávajú pripomienky stavovských
a profesijných organizácií do dohody o spolupráci.

Úloha A.1.2. Realizácia predstavenia povolaní v SDV a ich propagácia
Obsahom riešenia tejto úlohy je spracovanie návrhu na realizáciu komplexného systému propagácie povolaní a SDV smerom k žiakom a rodičom
s cieľom podať komplexnú a adekvátnu informáciu o existujúcich povolaniach a ich dopadu a vplyvu na národné hospodárstvo a budúcnosť mladého
človeka, ako aj samotná realizácie propagácie. Predstavenie povolaní by malo prebiehať na základe vytvorenia a nastavenia plánu propagácie
povolaní, návrhu a výberu vhodných komunikačných prostriedkov, ktoré by zabezpečili prenos informácii o povolaniach smerom k žiakom a rodičom.
Obsahovú stránku predstavenia povolaní bude mať v kompetencií riadiaci výbor zákazky, ktorý bude zložený zo zástupcov pracovnej skupiny A.1.1,
ŠIOVu, MŠVVŠ SR, zástupcov zamestnávateľov a dodávateľa.
Počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 pracovná skupina pripravovala Opis predmetu zákazky a zároveň vlastnou činnosťou a iniciatívou
zabezpečovala propagáciu systému duálneho vzdelávania formou:
ŠIOV začal v októbri 2016 s vydávaním elektronického mesačníku DUÁL o formovaní moderného SDV. V monitorovanom období boli vydané tri
čísla (október, november, december). SDV propagoval ŠIOV aj vydávaním tlačových správ „Umelecké remeslá sú živou stopou histórie“ a „Medzi
mladými je veľa talentu a inšpirácie“ (20.10.2016), „Nové vyhliadky na rast a prosperitu“ (03.11.2016) a „Festival šikovných už tento týždeň“
(08.11.2016). Ďalšie výstupy zabezpečilo ich preberanie a spracovávanie médiami.
V rámci rokovaní so zástupcami stavovských a profesijných organizácií s vecnou pôsobnosťou v zmysle zákona č.61/2015 Z.z. k jednotlivým
skupinám študijných a učebných odborov a Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania bola vznesená požiadavka o predloženie
návrhu zoznamu povolaní v systéme duálneho vzdelávania určených na propagáciu.

