
Mobilitná skúsenosť 

pre zamestnateľnosť
ECVET, Europass v praxi

Mgr. Martin Kubiš

Mgr. Dušana Lajčiaková

Bratislava, 9.10.2018



1.národné konzorcium SŠ na Slovensku

1. Národné konzorcium: Erasmus + Turiec, od 2013

 Koordinátor: K.A.B.A. Slovensko a 3 školy: 

 Obchodná Akadémia Martin

 Stredná Priemyselná Škola Technická v Martine

 Stredná odborná škola Obchodu a Služieb v Martine



Konzorcium Erasmus+

 Vysielame ročne: 

 100 žiakov OVP

 20 pedagógov

 Hosťujeme ročne: 

 30 žiakov OVP

 10 pedagógov
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Hurá na mobilitu prax...
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V akom odbore pôsobí Vaša firma/organizácia?

 17 miestnych firiem a organizácií 

 Január 2017
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Žiaci akých odborov sú potrební 

vo Vašej firme/organizácii?
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Zhrnutie odpovedí

 Aká je spokojnosť s úrovňou a kvalitou vzdelania, ktoré dosahujú 

žiaci, prípadne absolventi stredných odborných škôl? 

 Poskytuje Vašej firme/organizácii súčasný trh práce kvalifikovaných 

a vhodných zamestnancov? 

 Považujete za prínos, že žiaci stredných odborných škôl majú

možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí?

 Existuje zo strany Vašej firmy/organizácie záujem o spoluprácu so 

strednými odbornými školami za účelom zvýšenia kvality

poskytovaného odborného vzdelávania?

53% Nízka spokojnosť 47% Vysoká spokojnosť

70% Áno 30% Nie

18% Áno 82% Nie

75% Áno 0% Nie 25% Neviem posúdiť



Aké odborné zručnosti, schopnosti a kompetencie sú 

pre Vás u žiakov ako budúcich potenciálnych 

zamestnancov dôležité ?
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Aplikácia vedomostí a zručností v praxi
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Príprava Realizácia Po návrate Trh práce
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Ukážka vzdelávacej jednotky



Príklady Vzdelávacích jednotiek

Služby v hotelovej reštaurácii

Príprava tradičných českých múčnikov

Používanie účtovného softvéru „POHODA“

Knihovnícke služby

Príprava, organizovanie a technické zabezpečovanie zájazdov

Poskytovanie informačných služieb a vybavovanie korešpondencie

Práca s hotelovým rezervačným systémom

Základné princípy podnikania v UK

Programovací jazyk Python

Používanie Six sigma metódy v logistike

Ponuka a predaj hotelových služieb

Nové techniky strihania vlasov

Vykonávanie čistenia povrchu pokožky, peeling a zmäkčovanie pokožky

Vykonávanie hĺbkového čistenia pleti

FESTO

Robotika, PLC programovateľné automaty
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Ukážka Hodnotiaceho formuláru



Príprava Realizácia Po návrate Trh práce
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Dotazník účastníkov
 300+ účastníkov v 2014-2018, 49 odpovedí, odbory:

 Kuchár, cukrár – 2

 Elektrotechnika – 3

 Hotelová akadémia – 9

 Chov koní a jazdectvo – 2 

 IT – 1

 Kaderníčka, kozmetička – 5

 Logistika – 7

 Mechatronika 3

 Obchodná akadémia – 12

 Cestový ruch – 3

 Storjárstvo - 2



Dotazník absolventov
 Zúčastnili by ste sa mobility opäť? 

 Pomohol Vám kurz Bilancie kompetencií? 

 Čo Vám pomohlo v súčasnom osobnom živote? 

 Komunikácia s ľudmi a cudzom jazyku 24%, Odvaha 24%, Samostatnosť 14%

 Zvolili by ste si tú istú školu, odbor znovu?

 Zvýšili sa Vaša odborné vedomosti či zručnosti vďaka absolvovaniu mobility?

86% Jednoznačne áno 12% Skôr áno Nie

53% Áno, áno+dôvod 36% Skôr nie, nie Neviem

61% Určite áno, asi áno 35% Nie,určite inú Neviem

88% Jednoznačne áno, áno 8% Skôr nie Nie



Dotazník absolventov
 Zmenila účasť na mobilitách Vaše názory/vnímanie

 Zvýšili sa Vaše jazykové znalosti?

 Motivovala Vás účasť na mobilite, aby ste ďalej na sebe pracovali ?

 V súčastnosti (VŠ - 4 v zahraničí):

 Príklad čo Vám po odbornej alebo osobnej stránke chýba pre lepší výkon povolania:

 Prax viac odbornejšia, ako narábať s peniazmi, nedostatočný jazyk, viac komunikovať  

69% Áno zmenila 31% Skôr nie, nie

62% Áno, skôr áno 38% Skôr nie, nie

78% Áno 22% Nie

53% Študujem SŠ 31% Som na VŠ 12% Pracujem Podnikám



Online portál ucetzrucnosti.sk

 Online portál používame: 

 Administrácia projektu, prihlášky

 Bilančná tabuľka (charakterový typ, hodnoty, vysnívané povolanie, 

moje silné a slabé stránky, 2 SMART ciele, hodnotenie kurzu)

 Denné záznamy (monitoring)

 Manuál mobility

 Dotazník spokojnosti po návrate

 Chceme implementovať

 Automatizovať pripomenutia

 Testy kurzu Bilancie Kompetencí

 ECVET hodnotenie tútora, uznanie školou

 Europass Mobility, certifikát 

 Prístup pre firmy, ktoré chcú stážistov

 EU portál pre školy a konzorciá – hľadanie firiem



Používanie ECVET v praxi

 Rozdiely - mobilita s a bez ECVET 

 Ľahšia a jasnejšia komunikácia

 Zmena myslenia: 

hodinový program  vzdelávacia jednotka 1-2 témy

 Pedagógovia, žiaci - vidia ČO získajú 

 Mentori vo firme – ČO majú robiť, ako sa pripraviť



Ďakujeme!

 K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, Martin

 Mgr. Martin Kubiš, martin.kubis@kabask.sk

 Mgr. Dušana Lajčiaková, dusana.lajciakova@kabask.sk 
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