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hovorí o:

- neformálnom vzdelávaní založeného na profesijnom profile

INT

- kľúčových oblastiach vedomostí, zručností a kompetencií,
ktoré mentor teoretického vzdelávania potrebuje,

aby podporil mladých ľudí v odbornom vzdelávaní v KKP

IO2 + Vzdelávacie výstupy
Realizácia IO2 viedla k založeniu skupín Peer Development and Review (PDR) každým
projektovým partnerom vo svojej krajine. Tým sa zabezpečilo, že výsledky vzdelávania
a deskriptory budú odrážať realitu súčasnej praxe a potreby tých, ktorí v tejto oblasti
poskytujú vzdelávanie. Každý projektový partner vytvoril skupinu PDR pozostávajúcu
až zo 6 odborníkov so skúsenosťami s prácou v špecifickej oblasti, ktorej úlohou bolo
navrhnúť vzdelávacie výstupy v tejto oblasti.

IO2

- PDR skupiny (odborníci v danej oblasti)

- každý projektový partner pozval 3 sektorových

vypracovali vzdelávacie výstupy a navrhli vhodné

expertov (úroveň politiky a advokácie), aby prispeli

deskriptory (zručnosti, znalosti a kompetencie),

a preskúmali vzdelávacie výstupy s cieľom posúdiť

úrovne a hodnotiace kritériá vo vzťahu k rámcu EQF

a zabezpečiť kvalitu intelektuálnych výstupov
vo vzťahu k súčasnej praxi v KKP a vo vzťahu
k úrovniam EQF

Cieľové skupiny
Projekt je zameraný na rozvoj nového vzdelávacieho obsahu
a vybudovania cesty profesionálneho rozvoja pre školiteľov a tútorov,
aby ho mohli využiť v praktických situáciách na pracovisku.

TAR

Základné cieľové skupiny definované v predchádzajúcich projektových
aktivitách P4CA sú:
- Inštruktori odborného vzdelávania
- Tí, ktorí pracujú v OVP a iných vzdelávacích prostrediach
- Inštruktori odborného vzdelávania a koučovia podporujúcich mladých ľudí

Učebné osnovy určené pre budúcich
mentorov teoretického vzdelávania
(Apprenticeship Coaches)

CUR

Modul 1		

Rozvoj kreatívnych metód na podporu budúcich zamestnancov v KKP

Modul 2		

Budovanie spolupráce a pochopenie špecifík KKP

Modul 3		

Implementácia odbornej prípravy pre študentov KKP

Modul 4		

Implementácia a podpora špeciálne prispôsobeného odborného

			vzdelávania v KKP
Všetky moduly sú navrhnuté na úroveň EQF 5.

Štruktúra
Moduly sú navrhnuté na úrovni EQF 5, čo znamená, že musia poskytovať nasledovné:
- znalosti: komplexné znalosti v oblasti práce mentora teoretického vzdelávania
a uvedomenie si jeho hraníc

THE

- zručnosti: komplexná škála kognitívnych a praktických zručností potrebných

na rozvoj kreatívnych riešení problémov v procese odborného vzdelávania v KKP

- zodpovednosť a autonómia: riadenie a dohľad v kontexte práce mentora teoretického
vzdelávania v prípade nepredvídateľných zmien, kontrola a rozvoj výkonu seba a iných
IO2 a jeho výsledky slúžia ako základ pre IO3.

Modul 1 - Rozvoj kreatívnych metód

na podporu budúcich zamestnancov v KKP
Vzdelávacie výstupy mentorov teoretického vzdelávania v KKP:

MOD

1.1

Predstavenie kariérnych príležitostí a zamestnávateľov v KKP mladým ľuďom

1.2

Vedieť vykonať analýzu vzdelávacích potrieb pre mladého človeka

1.3

Byť schopný hodnotiť, monitorovať a sledovať pokrok študenta a poskytnúť
mu spätnú väzbu

1.4

Zapájanie sa a efektívna komunikácia

1.5

Podpora študentov a pomoc pri budovaní celého spektra emocionálnych
kompetencií vrátane odolnosti, vytrvalosti, seba motivácie atď.

Modul 2 - Budovanie spolupráce
a pochopenie špecifík KKP

Vzdelávacie výstupy mentorov teoretického vzdelávania v KKP:
2.1

Byť informovaný o aktuálnej situácii a o nedostatkoch zručností a trendoch na trhu
práce v oblasti KKP

MOD

2.2 Poskytovanie praktickej podpory zamestnávateľom pri vytváraní študentských po-

zícií, ktoré spĺňajú požiadavky Európskeho rámca pre kvalitné učňovské vzdelávanie
Budovanie vzťahov so zamestnávateľmi v KKP s cieľom komunikovať hodnoty a

2.3 výhody odbornej prípravy a zapojiť ich do podpory vzdelávania a tvorivého rozvoja
mladých ľudí

2.4 Byť schopný sprostredkovať priraďovanie zamestnávateľov k mladým študentom
a poskytovať školenia

Modul 3 - Implementácia odbornej prípravy
pre študentov v KKP

Vzdelávacie výstupy mentorov teoretického vzdelávania v KKP:
3.1

MOD
IMP

Hodnotenie a identifikácia medzier v zručnostiach a požadovaných zručnostiach
zamestnávateľmi v KKP a ich podsektoroch

3.2 Dohodnúť sa so zamestnávateľom na prvku odbornej prípravy a zabezpečiť, aby
spĺňala národné normy kvality a štandardov akreditácie

3.3 Podpora a koučovanie študentov prostredníctvom odbornej prípravy

3.4 Spolupráca s partnermi v oblasti e-školení s cieľom identifikácie poskytovaných

školení a spoluvytváraní učebných materiálov, aby vyhovovali potrebám študentov
a ich osobnému rozvoju

Modul vI - Implementácia a podpora špeciálne

prispôsobená k odbornému vzdelávaniu v KKP
Vzdelávacie výstupy mentorov teoretického vzdelávania v KKP:
4.1

Dohodnutie pracovných podmienok so zamestnávateľom, vrátane sadzieb miezd, dĺžky

MOD

pracovného času, duševného vlastníctva, zdravia a bezpečnosti pri práci a pomoci
zamestnávateľovi splniť národné zákonné požiadavky

4.2

Podpora zamestnávateľa pri implementácii výberových procesov, riadenia a dohľadu

pracovných opatrení, ktoré podporujú rozmanitosť, rovnaké príležitosti a zdravie študentov

4.3

Dohodnutie cieľov a zámerov odbornej prípravy

4.4 Poskytovanie podpory a pomoc pri riešení problémov
4.5

Kontrola odbornej prípravy so všetkými zainteresovanými stranami, podpora ďalšieho
rozvoja a implementácia zlepšení
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