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Úvod 

 
 
Systém fínskeho odborného školstva (vzdelávania) bol založený predovšetkým na 

vzdelávaní v školách. Rozsah učňovského vzdelávania medzi mladými ľuďmi bol veľmi nízky. Aj 
keď do programov odborného vzdelávania (školstva) boli zakomponované aj rôzne typy 
praktického výcviku, systém ako celok bol v zásade založený na vzdelávaní v inštitúciách. Takýto 
prístup bol možný preto, lebo odborné  školy a vzdelávacie inštitúcie boli veľmi dobre vybavené 
modernými dielňami a inými typmi učebného prostredia.  

 
V posledných rokoch 20. storočia sa ústredným cieľom politiky vzdelávania a politiky 

zamestnanosti stala úzka spolupráca medzi vzdelávacím systémom a  svetom práce. Príčiny 
hľadania nových vzájomných vzťahov (teórie a praxe) sú všeobecne známe: výrazné zmeny 
technológií, problémy v prispôsobovaní sa pracovných zručností k pracovným úlohám, vysoká 
nezamestnanosť mladých ľudí a rastúci význam celoživotného vzdelávania. Systém odborného 
školstva (vzdelávania) musí viac prispievať k zamestnateľnosti a  poskytnúť mladým ľudom 
zručnosti pre samozamestnávanie (samostatnú zárobkovú činnosť). 

  
Ministerstvo školstva rozhodlo, že do všetkých 3-ročných programov odborného školstva  

a odborného vzdelávania  (odbornej prípravy) zahájených  v roku 1999 bude zahrnutý aj 6-mesačný 
praktický výcvik v reálnom pracovnom prostredí. Toto je tzv. „on-the-job learning“ (praktický 
výcvik, prax na pracovisku, vzdelávanie na pracovisku, vzdelávanie zamerané na pracovné miesto), 
ktorý vytyčuje zmenu v charaktere bežného odborného vzdelávania (školstva). On-the-job 
learning/odborná prax sa riadi, je zameraná a  hodnotená v súlade s cieľmi vzdelávania určenými 
curriculom (učebným plánom). Predpisy (smernice, instruktions) pre odborné školstvo a odborné 
vzdelávanie (odbornú prípravu) sú plánované a implementované do praxe v spolupráci vzdelávacích 
inštitúcií a zamestnávateľov. 

 
Takýto prístup znamená, že fínsky systém odborného školstva a odborného vzdelávania 

(odbornej prípravy) bude v blízkej budúcnosti predstavovať kombináciu predpisov (inštrukcií) 
odborných vzdelávacích inštitúcií doplnených o predpisy (inštrukcie) na pracovisku; takto sa 
vzdelávací systém stáva menej  orientovaným na školy. Odborné školy a vzdelávacie inštitúcie však 
aj naďalej budú  hrať hlavnú úlohu v príprave a vedení mladých ľudí  do zamestnania a sveta práce.  

 
Aj sociálni partneri sa aktívne zapájajú do podpory rozvoja vzdelávania na pracovisku 

(odbornej praxe, on-the-job learning-u). Ústredná vláda a kľúčové organizácie trhu práce vydali 
odporúčanie podporujúce  takýto typ vzdelávania (on-the-job learning).  Navyše, existujúce obavy 
týkajúce sa starnutia pracovnej sily (populácie) a konkurencia na trhu s kvalifikovanou pracovnou 
silou tiež zvýšili záujem o prijímanie mladých ľudí do zamestnania, čo prispieva k ponuke 
vzdelávacích miest  (pracovísk) zameraných na vzdelávanie na pracovisku (on-the-job learning).  
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Vývoj vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) 
 
Kvalitatívne a kvantitatívne zmeny 
 
Každý rok je približne 40 000 mladých ľudí prijatých na odborné vzdelávanie a odbornú 

prípravu, dve tretiny do 3-ročných programov a zvyšok do 2-ročných programov. Do roku 2001 
budú všetky programy počiatočného odborného vzdelávania rozšírené na 3-ročne, pričom budú 
obsahovať aj 6-mesačnú odbornú prax (on-the-job learning). Systém odborného vzdelávania 
a študijné programy pokrývajú všetky sektory (odvetvia) hospodárstva. Realizácia  vzdelávania na 
pracovisku (on-the-job learning) vytvorí každý rok potrebu viac ako 40 000 školiacich miest 
(trainee places). Ide o obrovskú zmenu. Na uľahčenie ich bezproblémového zavádzania bolo 
prijatých viacero opatrení. 

 
Vzdelávacia (školská) správa (administratíva) sa prostredníctvom regionálnych projektov 

pripravila na zmenu v prospech vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning), a to rozvojom 
modelov prípravy (uvádzacích modelov) a zmenou pracovných metód. Počas roka 1998 boli v 3-
ročnom programe financovanom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) spustené 
experimenty pod názvom „Most z odborného vzdelávania na trh práce“. Tieto boli založené na 
kombinácii inštitucionálneho a učňovského typu odborného vzdelávania (on-the-job training). 
Okrem toho sa v rámci 16 regionálnych pilotných  projektov rozvíjala spoluprácu školy a praxe, a 
to za účelom podpory vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u). Poskytovatelia 
vzdelávania boli informovaní o novom prístupe, školeniach (odbornej príprave) a informačných 
stretnutiach zorganizovaných pre vedenie školy a učiteľov vzdelávacích inštitúcií. Vzdelávacie 
programy (programy odbornej prípravy) pre inštruktorov na pracovisku boli prispôsobené potrebám 
vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u). 

 
Fínsky vzdelávací systém 1

 
Výhody pre všetky strany 
 
Aby bolo vzdelávanie na pracovisku (on-the-job learning) skutočne akceptované musí 

ponúkať výhody (benefity) a motiváciu všetkým zúčastneným stranám. 
 
 Študentovi, vzdelávanie na pracovisku poskytuje príležitosť pracovať v reálnom pracovnom 

prostredí (stretávať sa s reálnymi problémami) s reálnou pracovnou komunitou a ohodnotiť svoju 
(ich) pracovnú spôsobilosť. Takýto prístup mu napomáha k ľahšiemu získaniu práce po ukončení 
školy. 

 
Škole organizovanie vzdelávania na pracovisku dáva príležitosť zamerať svoju prácu 

smerom k potrebám sveta práce, preskúmať a vycizelovať (spresniť) ciele vzdelávania, smernice 
(výučbu, osnovy) a spôsob hodnotenia.  

 

                                                 
1 Pozri schému na str. 7 originálu v angličtine  - On-the-job learning incorporated into vocational education and 
training in Finland, Finnish National Board od Education, Helsinky, Finland , 952-13-0674-2. Dostupné na: 
http://majakka.kpedu.fi/majakka-doc/tonet-eng.pdf 
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Vo firmách študent pri vzdelávaní na pracovisku (na pracovnej praxi) môže prísť s 
príkladmi nových pracovných metód a prístupov a zapojiť tak personál spoločnosti (firmy) do 
vzájomne zdieľaného vzdelávacieho procesu  (do vzájomného učenia sa). 

 
 Zo strany spoločnosti (vo všeobecnosti) vzdelávanie na pracovisku  posilňuje (konsoliduje) 

osobné a sociálne zručnosti (kompetencie), ktoré uľahčujú mladému človeku vstup do pracovného 
života  a jeho schopnosť byť aktívnym členom spoločnosti. Ak sa prechod zo školy do pracovného 
života stane ľahším, nezamestnanosť mladých ľudí a ich marginalizácia sa bude znižovať 
a produktivita bude rásť. 

 
Vzdelávanie na pracovisku v legislatíve a učebných osnovách 
 

Legislatíva odborného vzdelávania 
 
Zákon o odbornom vzdelávaní z roku 1998 (The Vocational Education Act) obsahuje 

niekoľko ustanovení týkajúcich sa kontaktov medzi zamestnávateľmi a vzdelávaním (vzdelávacím 
systémom) a spôsobu realizácie vzdelávania na pracovisku (odbornej praxe, on-the-job learning-u).  

 
 Vzdelávanie na pracovisku (odborná prax, on-the-job learning) na pracovisku sa zakladá 

formou písomnej zmluvy. Zmluvnými stranami sú vzdelávacia inštitúcia (škola) a pracovisko. 
Študent  však  nie je „normálne“ zamestnaný  (u zamestnávateľa) ! 

 
Zmluva medzi školou a zamestnávateľom musí jasne špecifikovať úlohy jednotlivých 

zmluvných strán, dohodnúť spôsob kontroly (dohľad) a hodnotenia študenta, poskytovanie určitej 
odmeny (kompenzácie) zamestnávateľovi;  musia v nej byť dohodnuté tiež akékoľvek ďalšie 
otázky, ktoré súvisia s realizáciu  vzdelávania na pracovisku (odbornej praxe). Otázky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci študentov sú osobitnou záležitosťou.  

 
Nevyhnutnou podmienkou  pre uzatvorenie zmluvy je, aby pracovné miesto malo dostatočne 

vysoký objem výroby alebo služieb, širokú paletu nástrojov (prostriedkov, pomôcok) a iného 
pracovného vybavenia a kvalifikovaný personál potrebný na vykonávanie odbornej praxe  
(odbornej prípravy), a to v súlade s príslušným národnými učebnými osnovami (plánmi).    

 
Za vyhodnotenie odbornej praxe je zodpovedný učiteľ výučby na pracovisku (job of the 

teacher) spolu s inštruktorom na pracovisku (pracovným inštruktorom) alebo školiteľom (trainer) 
menovaným zamestnávateľom. Študent ma právo získať informácie  o kritériách hodnotenia  a ich 
aplikácii. 
 

Vzdelávanie na pracovisku v učebných osnovách a študijných plánoch 
 

 Jadro národného učebného plánu  (the national core curricula, národného plánu výchovy a 
vzdelávania) schválené (confirmed) Národnou radou pre vzdelávanie  stanovuje odborné zručnosti  
požadované pre každú odbornú kvalifikáciu ako aj ciele, hlavnú náplň (obsah, core contents) a 
kritériá pre hodnotenie štúdia. Obsahuje tiež celkové ciele vzdelávania na pracovisku (odbornej 
praxe, on-the-job learning-u). 

 
Vzdelávacie inštitúcie spolu so študentom zodpovedajú za  nájdenie  vhodného podniku na   

dobu realizácie  vzdelávania na pracovisku (odbornú prax na pracovisku, on-the-job learning); 
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vzdelávacie inštitúcie spolu s odborným dohľadom (trainer-supervisor) zodpovedajú za kontrolu 
(dohľad, dozor) a vedenie (usmerňovanie,  smernice, guiding instruction)  študenta  na pracovisku.   

 
Vzdelávacie inštitúcie detailne rozpracovávajú vlastné učebné plány (osnovy), a to na báze 

jadra národného učebného plánu (national core curricula). To určuje, ktoré zložky každého 
študijného programu sa majú vyučovať na pracoviskách (pracovných miestach) a ako bude 
organizovaný dohľad a hodnotenie študentov.    

 
Časové plány (harmonogramy) inštitúcií, ciele a riadenie vzdelávania na pracovisku (on-the-

job learning-u) vychádzajú z cieľov študijných modulov odborného vzdelávania, tak ako sú 
definované v jadre (core) učebných plánov a v  pravidlách (ustanoveniach) pre riadenie vzdelávania na 
pracovisku (on-the-job learning-u). Plán sa pripravuje v  spolupráci s predstaviteľmi (zástupcami) 
miestnych zamestnávateľov a berie do úvahy potreby a možnosti (capacities) miestneho 
a regionálneho pracovného života (sveta práce).  

 
Ciele, učebné postupy, trvanie a lehoty/harmonogram (timing) každého obdobia odbornej 

prípravy/praxe a postupy pre hodnotenie študenta sa určujú v súlade s  osobným študijným plánom 
študenta alebo v súlade s jednotným (joint) školiacim (vzdelávacím) plánom (plánom odbornej 
prípravy/praxe) podpísaným študentom a predstaviteľmi (zástupcami) školy a pracoviska 
(pracovného miesta).  

 
Ciele vzdelávania na pracovisku (on-the-job training-u) sa majú stanoviť do takých 

podrobností (in such concrete terms), aby tak študentovi ako aj inštruktorovi vzdelávania na 
pracovisku (on-the-job instructor) boli zrozumiteľné  (boli výsledkom dohody) a boli v súlade s 
očakávaniami študenta - čo sa týka toho čo bude na pracovisku do konca školiaceho obdobia (do 
ukončenia praxe) robiť (aké zručnosti získa).   

 
Hodnotenie vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) 

 
Všeobecne povedané, úlohou hodnotenia študenta je podporiť a motivovať ho vo vzdelávaní 

(supporting and motivating learning), rozvíjať jeho zručnosti samohodnotenia a poskytnúť mu 
skutočné (pravdivé)  informácie o jeho úrovni získaných zručnosti. 

 
Hodnotenie vzdelávania na pracovisku (odbornej praxe, on-the-job learning-u) by sa malo 

v každom prípade zakladať na viacerých (rôznych) metódach hodnotenia, akými sú: 
 

• demonštrácia (ukážka) práce a postupov 
• výkazníctvo,  správy a možno aj  testy  
• výsledky projektov 
• portfólia 
• ohodnotenie výučby (vzájomné hodnotenia – hodnotenie zo strany rovesníkov, peer 

asessments) 
 

Učitelia a inštruktori na pracovisku (on-the-job instructors) zodpovedajú za hodnotenie 
študentov. Všetky zúčastnené strany by si mali byť vedomé cieľov a zásad pre hodnotenie  
študentov, vrátane toho: 

 

• prečo sa robí hodnotenie 
• kto vykonáva hodnotenie 
• kedy sa má hodnotenie vykonať 
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• čo sa má hodnotiť  
• ako sa hodnotenie realizuje  
• ako sú riadení tí, ktorí sú zapojení do hodnotenia.  
 
 

Študenti majú vždy nárok na získanie osobitného osvedčenia zo strany zamestnávateľa. 

 
Financovanie a zmluvy 

 
Financovanie 
 
 Odborná príprava (prax) na pracovisku (on-the-job training) je zásadne financovaná zo 

stálych (zákonných, regular) fondov alokovaných na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu. 
Alokácia (prideľovanie) verejných fondov pre poskytovateľov vzdelávania (majiteľov škôl, 
prevažne miestne samosprávy alebo združenia samospráv) je založená na počte študentov a na 
jednotkových cenách pre príslušný sektor (odvetvie). 

 
Študenti získajú študijný grant (štipendium) a študentské sociálne výhody, ako je jedlo 

zadarmo a kompenzácia nákladov na dopravu. Počas obdobia vzdelávania na pracovisku (odbornej 
praxe, on-the-job learning-u) spravidla nedostávajú mzdu. Výnimkou je, ak došlo k uzatvoreniu  
pracovnej zmluvy.  

 
Vzdelávacie inštitúcie môžu platiť zamestnávateľovi za prax na pracovisku, aj keď  

predstavitelia vzdelávacích inštitúcií  (školské správy, školské úrady) tvrdia, že takáto kompenzácia 
ako aj kompenzácia za výkon práce študenta  by mala byť skôr výnimkou;  napokon v dlhodobom 
horizonte budú mať prospech z tohto systému všetky zúčastnené strany.  

 
Zmluvy 
 
Vzdelávacie inštitúcie musia zabezpečiť, aby sa písomná zmluva uzatvárala medzi 

inštitúciou a pracoviskom (pracovným miestom) tak ako to vyžaduje zákon; má pokrývať otázky 
(problémové okruhy), ktoré sú v súlade s príslušným predpisom. Sociálni partneri a vzdelávacia 
(školská) správa (administratíva)  pripravili vzor,  ktorý sa odporúča (odporúčanie, modelový plán) 
pre poskytovanie odborného vzdelávania na pracovisku (on-the-job trening-u). Pre podporu 
individuálneho vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) študenta a jeho hodnotenia však 
existuje aj iná modelová schéma. Táto však musí byť podpísaná zástupcom (predstaviteľom) 
pracoviska (pracovného miesta), študentom a príslušným učiteľom. V modeloch (vzoroch) sú 
prezentované otázky, ktoré prichádzajú do úvahy v zmluvách.  

 
Neexistuje len jeden typ modelu pre realizáciu vzdelávania na pracovisku (on-the-job 

learning-u). Regionálne pilotné projekty spustené Národnou radou pre vzdelávanie odkrývajú 
existenciu regionálnych rozdielov v ponuke pracovísk na odbornú prípravu/prax (training places). 
Naozaj, program odbornej prípravy/praxe (on-the-job training arrangements) do značnej miery 
závisí od ekonomickej štruktúry, miesta (lokality) a povahy odborného vzdelávania/odbornej 
prípravy (training) v jednotlivých regiónoch. 
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Odporúčanie – dohoda zúčastnených strán  
 
Ústredná vláda a najvýznamnejšie organizácie (národné organizácie zamestnávateľských 

a zamestnaneckých organizácií/združení, Asociácia fínskej miestnej a regionálnej správy, 
reprezentanti  väčšiny poskytovateľov odborného vzdelávania; a Federácia  fínskych podnikov) 
podpísali dôležité odporúčanie (recommendation) týkajúce sa vzdelávania na pracovisku (on-the-
job learning-u, odbornej praxe na pracovisku). Odporúčanie (prehlásenie) zdôrazňuje dôležitosť 
spoločných aktivít (akcií) na zabezpečenie dostatočného počtu miest pre vzdelávanie na pracovisku 
(on-the-job learning), aktívne zapojenie do riadenia (usmerňovania) mladých ľudí na pracoviskách 
a na nastavenie (setting up) pilotných projektov na podporu získania nových školiacich 
(vzdelávacích) a vyučovacích  metód.   

 
Pre potreby vytvorenia miest pre vzdelávanie na pracovisku (on-the-job learning) 

a prakticky výcvik (odbornú prípravu) sa v odporúčaní zdôrazňuje dôležitosť spolupráce na 
miestnej úrovni v rámci priemyselných odvetví. Možným konfliktom medzi zamestnávateľom 
a zamestnancami by sa malo predchádzať ochranou postavenia zamestnancov; organizácie trhu 
práce sa zhodujú v názore, že žiaci/praktikanti (trainees) alebo študenti vzdelávania na pracovisku 
(on-the-job learning-u) nesmú byť využívaní ako náhrada bežných zamestnancov (riadneho 
personálu pracoviska). 

 
Úlohy jednotlivých strán  
 

Vzdelávacie inštitúcie a učitelia 
 
Škola hra dôležitú úlohu ako autor (developer) systému vzdelávania na pracovisku (on-the-

job learning-u). Stará sa o zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy (training), a to v permanentnej 
spolupráci s pracoviskami (pracovnými miestami). Škola môže byť aktívna v niekoľkých 
oblastiach, napríklad: 

 
• zabezpečenie permanentnej spolupráce (koordinácie) so spoločnosťami (firmami) 

a pomoc pri založení a udržiavaní kvalitného výcviku v oblasti odborného 
vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) 

• participácia v rozvoji práce v regiónoch (participating in regional development 
work) 

• zdokonalenie  kontroly a postupov hodnotenia 
• mala by zabezpečiť, aby učitelia mali dostatočné pracovné skúsenosti a dostatočný 

prístup  ku kontinuálnemu  vzdelávaniu  
• zaškolenie  (training) a príprava  inštruktorov na pracoviskách  
• udržiavanie kontaktov so sociálnymi partnermi 
• monitoring národného a regionálneho podnikateľského života  (prostredia), aby boli 

schopní zmien vo vzdelávacích potrebách. 
 

Inštitúcia má informovať zamestnávateľov o ich zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a za nevyhnutné poistenie spoločnosti (firmy). Predovšetkým sa musí pred začatím  
odbornej prípravy na pracovisku/odbornej praxe (on-the-job training-u) presvedčiť o tom, či sú si 
študenti vedomí  priorít v dodržiavaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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Učitelia sú expertmi (odborníkmi) v ich vlastnom odbore a vo výučbe. Participujú na 
plánovaní  vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) a hodnotení celého procesu  a súčasne 
aj na zabezpečení (obstaraní) know-how inštitúcií (at the same time marketing the institution´s 
know-how). Zamestnanci na pracovisku sú zasa odborníkmi vo svojom odbore a v chode 
spoločnosti (firmy). Odborná spôsobilosť a profesiový rast (expertný rast) sú výsledkom spolupráce 
medzi  týmito dvoma skupinami. 

 
Pracovisko (pracovné miesto), inštruktori a dozor (supervisors) 

 
Pred zahájením odbornej prípravy (odbornej/pracovnej praxe) na pracovisku (on-the-job 

training) sa musia  zamestnávateľ a vzdelávacia inštitúcia spoločne postarať o to, aby bol študent 
pripravený v záležitostiach práce a bol oboznámený s dodržiavaním predpisov v oblasti ochrany 
práce. Počas odbornej prípravy/praxe (training) zamestnávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 
zdravia študenta pri jeho práci, a to v súlade so zákonom a inými predpismi týkajúcimi sa 
zamestnancov, a to dokonca aj vtedy, ak nemá (študent) so  zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú 
zmluvu.   

 
Pracovisko (pracovné miesto) menuje (ustanovuje) inštruktora na pracovisku (on-the-job 

instructor), ktorý sa zúčastní na školení inštruktorov. Povinnosti inštruktora a jeho využitie v čase 
(use of time) musí byť odsúhlasené na pracovisku, aby sa tak dal prakticky zabezpečiť dohľad 
(dozor) nad  študentom. 

 
Inštruktori na pracovisku riadia (guide) výkon práce študenta (učebné postupy), odpovedajú 

študentovi na  jeho otázky a poskytujú mu spätnú väzbu o jeho učebnom pokroku (zvládaní práce). 
Spätná väzba je jednou z najdôležitejších úloh. Pedagogické zručnosti a široký rozhľad a dobré 
tímové zručnosti sú teda dôležité ! Inštruktori si musia neustále zlepšovať svoje riadiace schopnosti 
(dozor).  Správa vzdelávania (administratíva) musí byť schopná ponúknuť kurzy pre inštruktorov.  

 
Ako  jeho vodca/sprievodca (guide), inštruktor oboznámi študenta 
 

• s chodom spoločnosti (firmy) 
• s pracovnými postupmi, dozorom (kontrolou) nad jeho výkonom 
• s predpismi bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 

 
Ako jeho školiteľ a poradca, inštruktor 
 

• plánuje dobu školenia (dobu odbornej prípravy) a organizuje prácu na podporu 
učebného procesu, a to spolu s inými osobami zapojenými do tohto procesu 

• poskytuje expertný dozor a príležitosť pozorovať priebeh pracovných procesov 
• poskytuje podporu a spätnú väzbu 
• pôsobí v prospech vytvárania priaznivej atmosféry pre výcvik na pracovisku 
• podporuje vytváranie príležitostí pre odbornú prípravu (odbornú/pracovnú prax) na 

pracovisku (on-the-job training) v spoločnosti (firme). 
 

Študent 
 

Odborné vzdelávanie je efektívne len vtedy, keď pramení z vnútorných potrieb študentov 
a keď je založené na ich vlastných skúsenostiach. Študenti si vyberajú, analyzujú a tvoria 
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(dotvárajú) študijný materiál tak, aby zodpovedal ich vlastnej štruktúre vedomosti (znalosti). Toto je 
zásadná vec na to, aby sa zabezpečilo, že pracovisko a vzdelávacia inštitúcia nemajú medzi sebou 
názorové konflikty a konflikty v oblasti metód dohľadu (dozoru, kontroly). 
 

 Pôsobenie študenta je viacrozmerné. Osobné vlastnosti mladých ľudí a ich vlastné 
predstavy (osobnosť) majú tiež svoj odraz na pracovisku. Ich nadšenie by v zásade mohlo byť 
ideálnymi prínosom pre celú pracovnú komunitu.  

 
Otázka kvality 
 

Vzdelávanie na pracovisku (vzdelávanie zameraná na pracovné miesto, on-the-job learning)  
predstavuje značnú zmenu v kultúre vzdelávania (kultúre učenia sa);  jeho implementácia do praxe 
si preto vyžaduje zo strany všetkých zúčastnených čas a trpezlivosť (pochopenie). Zabezpečenie 
kvality je totiž kľúčom k zavádzaniu nového systému. Nasledujúce otázky sú pre úspech tejto 
reformy zásadné; musia sa brať do úvahy pri jej vyhodnotení:  

 
• Sú ciele vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) v súlade s učebnými 

osnovami (curriculom), boli dostatočne definované,  bolo dostatočne premyslené, či 
by sa príslušné (dané) učivo malo skôr vyučovať na  školách alebo skôr na 
pracoviskách ? Čo je najvhodnejším  prostredím pre každú predmetnú oblasť  
(predmet) alebo  otázku  (problém) ? 

• Spĺňa príslušné pracovisko (pracovné miesto) požiadavky určené na výcvik (školenie, 
odbornú prax) čo sa týka nástrojov (pracovných pomôcok), ďalšieho vybavenia, 
dostatočného objemu  výroby a služieb a  kompetentného pracovného  personálu ? 

• Poskytujú sa študentom skutočné (tie „pravé“) príležitosti na učenie sa a na 
zdokonalenie (consolidate) ich odborných zručností na pracovisku ? Sú zvolené 
postupy (úlohy)  v súlade s cieľmi ? 

• Bol študent dostatočne pripravený na obdobie vzdelávania na pracovisku (on-the-
job-learning-u, na pracovnú prax) ? 

• Má študent dostatočný dozor (supervision) na pracovisku ? Sú si zainteresované 
(zúčastnené) strany vedome dozoru (odborného dohľadu) nad vzdelávaním na 
pracovisku (odbornou praxou na pracovisku, on-the-job learning-om) ? Funguje 
spolupráca medzi učiteľom a inštruktorom na pracovisku (on-the-job instructor) ? 

• Je hodnotenie vzdelávania na pracovisku (on-the-job learning-u) pestré (varied)  
a povzbudzujúce (motivujúce) ? Je študent zapojený do procesu hodnotenia  a je jeho 
spätná väzba braná do úvahy  ?  

• Bolo školenie pre učiteľov a inštruktorov pracovnej praxe (on-the-job instructors) 
realizované alebo dohodnuté ? 

• Je si personál pracoviska (pracovný personál) vedomý významu  vzdelávania na 
pracovisku (on-the-job learning-u) a je zapojený do jeho ďalšieho rozvíjania 
(zlepšovania) ? 

• Sú zmluvy vhodne  (účelne) urobené a otázky zodpovednosti dostatočne vyjasnené ? 
• Ako sa realizuje preukazovanie zručnosti (skill demonstrations) na pracoviskách 

v spolupráci s pracovným životom/svetom práce (working life) ? 
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Výsledky pilotných projektov 
 

Tieto experimenty v „premostení“  (Most od odborného vzdelávania k trhu práce, projekt 
financovaný z ESF) sú testom  pre nový spôsob zapojenia pracoviska (pracovného miesta) do 
učebného procesu.  Ide o to, aby (či by) subjekty  2-ročného odborného školského vzdelávania (2-
ročnej odbornej školy/učenia) boli schopné zvýšiť svoju úroveň vzdelávania na subjekty s 3-ročnou 
odbornou kvalifikáciou, a to cestou učenia sa (odbornej praxe) na pracovisku. Projekt pokrýva 60 
vzdelávacích inštitúcií, 2 800 študentov a 2000 učiteľov a inštruktorov na pracovisku (inštruktorov 
pracovnej/odbornej praxe).  

 
V predbežných správach projektu zamestnávatelia uvádzali, že spolupráca so školami bola 

užitočná a že väčšina z nich  si želá aj naďalej a organizovať spolu  so školami vzdelávanie na 
pracovisku   (odbornú prax, on-the-job learning).  

 
Študenti participujúci na prieskume uvádzali, že sa naučili spolupracovať, byť iniciatívnymi 

a myslieť nezávisle, nadobudli sebadôveru a praktické zručnosti týkajúce sa  príslušného povolania  
a priemyselného odvetvia. Školské teoretické učivo videli ako doplnok k odbornej praxi 
(vzdelávaniu) na pracovisku.  Prieskum preukázal, že problémy študentov boli viac spojené s ich 
celkovou životnou situáciou ako s výučbou a štúdiom.  Až  70  % študentov si našlo (bez prieťahov, 
problémov) ihneď zamestnanie. 

 
Predbežné správy projektu, aj keď nejde o záverečné správy, poukazujú na povzbudzujúce 

výsledky a potvrdili, že v budúcnosti je možné počítať so spoluprácou škôl a pracovísk. 
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Odborné kvalifikácie z 1. augusta 2000 
 
Odvetvie prírodných zdrojov 
 
Odborná kvalifikácia v poľnohospodárstve 
Odborná kvalifikácia podnikateľ vidieka 
Odborná kvalifikácia vo výrobe kožušín 
Odborná kvalifikácia v záhradníctve, záhradník 
Odborná kvalifikácia v oblasti rybolovu 
Odborná kvalifikácia v lesníctve 
Odborná kvalifikácia v lesníctve, operátor (obsluha)  lesných strojov 
Odborná kvalifikácia pre oblasť prírodných podmienok a životných podmienok lesa  
     (in Natural and Forest Livelihoods) 
 
Odvetvie technológie a dopravy 
 
Odborná kvalifikácia v obuvníctve 
Odborná kvalifikácia v textilnom priemysle 
Odborná kvalifikácia v odevnom priemysle 
Odborná kvalifikácia v technológii grafického umenia  
Odborná kvalifikácia v spracovaní obrazov 
Odborná kvalifikácia v kovospracujúcom a strojárskom priemysle 
Odborná kvalifikácia v stavebných údržbárskych  technológiach  (v udržiavaní/oprave budov) 
Odborná kvalifikácia v automobilovom priemysle (automobilovej technológii)   
Odborná kvalifikácia v leteckej mechanike 
Odborná kvalifikácia v logistike 
Odborná kvalifikácia v elektrotechnike (Electrical Engineering) 
Odborná kvalifikácia v stavebníctve 
Odborná kvalifikácia v zememeračstve (geodetike) 
Odborná kvalifikácia v spracovaní dreva  
Odborná kvalifikácia v oblasti stavby lodí 
Odborná kvalifikácia v čaluníctve 
Odborná kvalifikácia v technológii úpravy povrchov 
Odborná kvalifikácia v chemickej technológii (Chemical Engineering) 
Odborná kvalifikácia v skúšobníctve (Laboratory Technology) 
Odborná kvalifikácia v papierenskom priemysle 
Odborná kvalifikácia v potravinárskom priemysle (vo výrobe potravín) 
Odborná kvalifikácia v námorníctve  
Odborná kvalifikácia v hodinárstve a jemnej mechanike (mikromechanike) 
Odborná kvalifikácia v technológii plastov a v gumárenských technológiach 
Odborná kvalifikácia v priemyselnom (technickom) dizajne 
 
Administratívny  (správny) sektor a odvetvie obchodu  
 
Odborná kvalifikácia  v obchode a administratíve (správe) 
Odborná kvalifikácia v oblasti  spracovania údajov 
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Hotelierstvo, stravovanie (catering) a sektor domácností 
 
Odborná kvalifikácia v oblasti turizmu 
Odborná kvalifikácia v oblasti  stravovania (Catering) 
Odborná kvalifikácia v hotelových a reštauračných službách 
Odborná kvalifikácia vo vedení domácnosti  (Home Economics) a spotrebiteľských službách/  
    službách  pre zákazníka (Consumer Services) 
Odborná kvalifikácia v čistiarenských službách 
 
Odvetvie (sektor) zdravotných a sociálnych služieb 
 
Odborná kvalifikácia v oblasti sociálnej a zdravotníckej  starostlivosti 
Odborná kvalifikácia  zubného laboranta 
Odborná kvalifikácia farmaceutického asistenta  
Odborná kvalifikácia v kaderníctve 
Odborná kvalifikácia v oblasti starostlivosti o krásu  (v kozmetike) 
 
Odvetvie (sektor) kultúry 
 
Odborná kvalifikácia v oblasti remesiel (umenia), dizajnu, odborná kvalifikácia v oblasti 
      umenia a remesiel (Artesaani)   
Odborná kvalifikácia v oblasti komunikácií  (oznamovacej  a prenosovej/spojovacej techniky ...) 
Odborná kvalifikácia tanečník 
Odborná kvalifikácia ladič klavíra 
Odborná kvalifikácia cirkevný organista 
Odborná kvalifikácia  tanečný hudobník (Dance Musician)  
 
Odvetvie (sektor) trávenia voľného času a telovýchovy  
 
Odborná kvalifikácia vo výchove mládeže a trávení voľného času   
     (in Youth and Leisure Instruction) 
Odborná kvalifikácia vo výchove/výučbe  detí  (in Children Instruction) 
Odborná kvalifikácia  športový inštruktor 
 
 
______________________________ 
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