Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

SPRÁVA ZA ROK 2020

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.

„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

Počas monitorovacieho obdobia r. 2020 sa začali práce na tvorbe štyroch odvetvových analýz za
sektory elektrotechnika, stavebníctvo, včelárstvo, živnostenské podnikanie. V nich sa realizovali niektoré
aspoň čiastkové aktivity/prvky zamestnávateľského centra. Plánované pracovné stretnutia k tvorbe analýz boli
pre opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu presunuté na neurčito. V tomto období sa tvorili
aj usmernenia pre SOŠ a zamestnávateľov v SDV. Následne sa sumarizovala a aktualizovala situácia v OVP vo
vzťahu k ukončovaniu štúdia či prijímaciemu konaniu. Materiál vznikal v gescii Rady a ŠIOVu a distribuoval
a zverejňoval sa na rôznych fórach. Zároveň bol priebežne aktualizovaný. Začali sa práce na tvorbe štyroch
odvetvových analýz možností zriadenia zamestnávateľského centra. Postupne sa realizovali pracovné
stretnutia k tvorbe jednotlivých analýz, ktoré boli pôvodne naplánované na marec, no boli presunuté z dôvodu
opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu. V Tréningovom centre spoločnosti Kia Motors Slovakia
v Gbeľanoch bol workshop k novému študijnému odboru. Prebrala sa charakteristika absolventa, obsah
štúdia, názov odboru. Uskutočnili sa pracovné stretnutia na tému Model a metodika zamestnávateľského
centra, prezentovali sa na ňom štyri odvetvové analýzy realizácie zamestnávateľského centra v podmienkach
SR. Účastníci k nim diskutovali, navrhli ďalšie postupy a finalizácie analýz. Zároveň formulovali spoločné závery
a definovali ďalší postup a aktivity, ktoré budú v rámci tejto témy ešte realizované do konca projektu. Do
Systému duálneho vzdelávania od septembra vstúpila aj firma Firma Moitin, s. r. o. v spolupráci
so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou Hálova v Bratislave. Dualistom vo firme Moitin, s. r. o.
ponúkajú kompletné prepojenie laboratória, vzorkovej predajne a celého systému e -shopu kde sa
vyučuje praktická príprava. Vybavenie laboratória e - commerce Lab je na vysokej technologickej úrovni, ale
dôležití sú aj inštruktori a ľudia z praxe. V júli a auguste organizovala firma pre študentov bezplatný Ecommerce camp. Program sa sústredil na spoznávanie e - shopu aj tímovú spoluprácu. V Ľubotiaciach pri
Prešove otvorila spoločnosť dm drogerie markt prvú predajňu, kde sú všetky štyri predavačky absolventkami
duálneho vzdelávania. Myšlienka s výchovou vlastných pracovníkov sa vo firme zrodila pred desiatimi rokmi
teda v čase, keď ešte nebol na svete zákon o duálnom vzdelávaní. Postupne sa spoločnosti podarilo dohodnúť
so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prešove na zavedení idey do života. Dnes má podchytených
91 žiakov. Uskutočnil aj Seminár učňovského vzdelávania so špecifickým zreteľom na duálne vzdelávanie, ktoré
organizovala Výskumná agentúra v rámci vzdelávacieho programu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“.
Vzdelávacia časť programu má posilniť spoluprácu stredoškolských a vysokoškolských inštitúcií so súkromným
sektorom a zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy poskytovanej na Slovensku.
Podarilo zorganizovať aj diskusiu o realizácii praktického vyučovania u zamestnávateľa podľa usmernení ŠIOV
– u. Hovorilo sa aj o „pláne obnovy“, teda o tom, akým spôsobom sa majú použiť finančné prostriedky z EÚ v
oblasti vzdelávania.
Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa v súvislosti s prípravou konferencie k problematike rezortného
duálneho vzdelávania, ktorá sa má byť 25. 11. 2020, uskutočnilo prípravné stretnutie. V Centre orientácie
v Nitre, diskutovali zainteresovaní k téme zaradenia odboru 2495 autotronik do zoznamu študijných odborov
v sieti škôl SDA.
V sledovanom období bola finalizovaná výstupná prezentácia k zamestnávateľskému centru, ktorá obsahuje
všetky aktivity, výstupy a návrhy k téme. Bude využívaná v ďalšom období pri prezentovaní témy na rôzne
účely. Zároveň sa uskutočnil webinár, ktorého účelom bolo odovzdanie, upresnenie a vysvetlenie informácií
k aktuálnym témam.

A.1.2. Realizácia predstavenia povolaní v SDV a ich propagácia:

Newsletter Trendy v odbornom vzdelávaní
V monitorovacom období boli spracované témy týkajúce sa odborného vzdelávania, systému duálneho
vzdelávania ako aj Národného projektu Duálne vzdelávanie. Okrem čítania textovej časti si cieľová skupina
mohla vypočuť podcast k daným témam, ktorý sme nahrávali na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií so
študentami. Newsletter bol rozposielaný prostredníctvom platformy MailChimp na približne 4000 mailových
adries na základné a stredné školy riaditeľom, triednym učiteľom a výchovným/kariérovým poradcom,
zamestnávateľom, SPO, VÚC, novinárom a zamestnancom ŠIOVu. Každé číslo bolo zároveň uverejnené na
webovej stránke www.dualnysystem.sk a www.siov.sk a zároveň na sociálnej sieti Facebook na profiloch
@ŠIOV a @Duálne vzdelávanie.











https://mailchi.mp/cc2e92ebead8/trendy-v-odbornom-vzdelvan (01/2020)
https://mailchi.mp/910045430a2a/trendy-v-odbornom-vzdelavani-022020 (02/2020)
https://mailchi.mp/bb85146f3d3b/trendy-v-odbornom-vzdelavani-032020 (03/2020)
https://mailchi.mp/ba2bece67cd9/trendy-v-odbornom-vzdelvani-042020 (04/2020)
https://mailchi.mp/94d046087111/trendy-v-odbornom-vzdelavani-05-2020 (05/2020)
https://mailchi.mp/75ff3a1d51bf/trendy-v-odbornom-vzdelavani-06-2020 (06/2020)
https://mailchi.mp/4410d1169893/trendy-v-odbornom-vzdelavani-092020 (09/2020)
https://mailchi.mp/8d6d7ba7f6d4/trendy-v-odbornom-vzdelavani-102020 (10/2020)
https://mailchi.mp/933ac91e0e84/trendy-v-odbornom-vzdelavani-112020 (11/2020)
https://mailchi.mp/b884be04c8d1/trendy-v-odbornom-vzdelvan-122020 (12/2020)

(spolu 10 čísel za rok 2020).
Podcasty sú umiestnené na viacerých platformách: AppleMusic, Google Podcasts, Spotify, Podbean
a Souncloud







https://open.spotify.com/show/5eotKPyayvY5PoMWGCyg49
https://www.podbean.com/podcast-detail/yctji-1132d8/Du%C3%A1lnevzdel%C3%A1vaniePODCAST-TRENDOV-V-ODBORNOM-VZDEL%C3%81VAN%C3%8D%E2%80%93-Newsletter-%C5%A0IOV
https://soundcloud.com/user-570728112
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yYmEwMGFjMC9wb2Rj
YXN0L3Jzcw
https://anchor.fm/dualnevzdelavanie

Videá/Filmy
V monitorovacom období prebehlo natáčanie videí v spoločnosti Hotel Tri Studničky, Moitin, s.r.o., Drogerie
Markt Ľubotice. Zábavné videá sú cielené na žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, ale aj rodičov,
či učiteľov. Slúžia k propagácií povolaní a systému duálneho vzdelávania a jednotlivých povolaní. Videa sú
cielené na skupinu žiakov 8. a 9.tych ročníkov ZŠ, ale aj na staršiu vekovú skupinu rodičov žiakov, učiteľov.
 Podpriemerný Pekár Peter Priotrávil Prekvapených Pánov (02/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=syrvijVnIFQ&t=1s
 Najhoršie brigády (05/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=IRxHXM2kfmQ
 Letný eE-commerce camp spoločnosti Moitin, s.r.o. pre budúcich prvákov (08/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RjIWrvfC0Jc
 Výnimočná obchodná prevádzka dm v obci Ľubotice (08/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=XxCoalr5MPQ&t=8s
 Vojtech Artz o práci s dualistami aj v čase pandémie (10/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=SLJtlbaDqoE
Natočené videá boli zostrihané a následne umiestnené na youtube kanáli, sociálnej sieti Facebook @Duálne
vzdelávanie, na web stránke www.dualnysystem.sk a www.siov.sk .
Tlačové správy

Tlačové správy
 Štát podporuje duálne vzdelávanie. Zamestnávatelia získajú takmer 4 milióny eur (29.6.2020)
https://siov.sk/stat-podporuje-dualne-vzdelavanie/
http://dualnysystem.sk/stat-podporuje-dualne-vzdelavanie/
Tlačové správy, články/rozhovory boli prevzaté aj ďalšími médiami.

Aktuality
 Vyjadrenie k aktuálnemu stavu v čase koronavírusu (30.3.2020)
https://domov.sme.sk/c/22371527/institut-odborneho-vzdelavania-rozsiruje-podporu-pre-skoly.html
 Prečo sa v kríze oplatí investovať do vzdelania (3.4.2020)
https://www.aktuality.sk/clanok/779060/preco-sa-v-krize-oplati-investovat-do-vzdelania/
https://siov.sk/preco-sa-v-krize-oplati-investovat-do-vzdelania/
 Niektorí žiaci odborných škôl by mohli absolvovať praktickú časť maturity (4.4.2020)
https://denniks.sk/34317/niektori-ziaci-odbornych-skol-by-mohli-absolvovat-prakticku-cast-maturity/
https://hlavne.sk/domace/o-forme-a-obsahu-praktickej-casti-maturity-rozhodne-riaditel-konkretnej-skoly/
 Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v čase prerušenia vyučovania
v školách v školskom roku 2019/2020 (24.4.2020)

https://siov.sk/informacia-pre-zamestnavatelov-v-systeme-dualneho-vzdelavania-v-case-preruseniavyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-2019-2020/
 Možnosti ako realizovať OVP v čase koronavírusu (27.4.2020)
http://dualnysystem.sk/moznosti-ako-realizovat-ovp-v-case-koronavirusu/
 Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v čase prerušenia vyučovania
v školách v školskom roku 2019/2020 – 2. aktualizované vydanie. (29.4.2020)
https://siov.sk/informacia-pre-zamestnavatelov-v-systeme-dualneho-vzdelavania-v-case-preruseniavyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-2019-2020-29-4-2020-2-vydanie/
 Duálne vzdelávanie v čase koronakrízy: Rozhovor s novým riaditeľom ŠIOVu Andrejom Huttom
(7.5.2020)
https://www.topky.sk/cl/10/1899759/Dualne-vzdelavanie-v-case-koronakrizy--Rozhovor-s-novymriaditelom-SIOVu-Andrejom-Huttom
https://www.topky.sk/cl/10/1899771/Dualne-vzdelavanie-v-case-koronakrizy--Rozhovor-s-novymriaditelom-SIOVu-Andrejom-Huttom
 Hrozba pre stredné odborné školy: Užitočný projekt môže stroskotať! (12.5.2020)
https://www1.pluska.sk/regiony/video-hrozba-pre-stredne-odborne-skoly-uzitocny-projekt-moze-stroskotat
 Takto funguje duálne vzdelávanie v domácich podmienkach (12.5.2020)
https://www1.pluska.sk/video/takto-funguje-dualne-vzdelavanie-domacich-podmienkach
 Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách v
školskom roku 2019/2020 – 12.5.2020 – 3. aktualizované vydanie
https://siov.sk/informacia-pre-zamestnavatelov-v-systeme-dualneho-vzdelavania-v-case-preruseniavyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-2019-2020-12-5-2020-3-vydanie/
 Korona môže okresať počet firiem zapojených v duáli (1.6.2020)
https://domov.sme.sk/c/22415182/korona-moze-okresat-pocet-firiem-zapojenych-v-duali.html
https://siov.sk/informacia-pre-zamestnavatelov-v-systeme-dualneho-vzdelavania-v-case-preruseniavyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-2019-2020/
 Ľubotice majú prvú slovenskú drogéria s výlučne odbornými pracovníkmi (24.6.2020)
https://www.teraz.sk/regiony/absolventi-odborneho-vycviku-vedu-v-/476169-clanok.html
https://www.24hod.sk/dm-otvorila-vynimocnu-obchodnu-prevadzku-cl738942.html
https://instoreslovakia.sk/2020/06/dm-otvara-slovensku-historicky-prvu-obchodnu-predajnu-vedenimabsolventov-odborneho-vycviku/
https://www.prservis.sk/dm-otvorila-vynimocnu-obchodnu-prevadzku/
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/dm-otvorila-vynimocnu-obchodnu-prevadzku
https://www.ta3.com/clanok/1186438/dm-otvorila-vynimocnu-obchodnu-prevadzku.html
https://www.topky.sk/cl/1000991/1925563/dm-otvorila-vynimocnu-obchodnu-prevadzku
 Popularizácii duálneho vzdelávania pomohla celoslovenská súťaž (30.6.2020)
https://www.teraz.sk/slovensko/popularizacii-dualneho-vzdelavania-po/477471-clanok.html
 Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách v
školskom roku 2019/2020 – COVID-19 – 23.6.2020_4. aktualizované vydanie (30.6.2020)
https://siov.sk/informacia-pre-zamestnavatelov-v-systeme-dualneho-vzdelavania-v-case-preruseniavyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-2019-2020-23-6-2020-4-vydanie/
 Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2019/2020 (30.6.2020)
https://siov.sk/letne-skoly-v-ramci-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-sk-rok-2019-2020/
http://dualnysystem.sk/letne-skoly-v-ramci-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-skolskom-roku-2019-2020/

Inzercia
Printové média
 Nový čas - inzerát + článok o SDV (12.2.2020)
 SME - verzia MY (vydanie pre regióny) (10.2.2020)
 Pravda – Kam na strednú školu (28.1.2020)
 Pravda – Duálne vzdelávanie - už na strednej pracujete aj zarábate (4.3.2020)
 MY Týždenník pre Záhorie (4.5.2020)
 Denník Nový čas (9.5.2020)
 PRAVDA špecializovaná príloha VZDELÁVANIE (13.5.2020)
 Denník SME – príloha Práca a vzdelávanie (29.5.2020)
 Nový čas príloha „Škola volá“ (14.8.2020)
 Schránkové noviny ECHO (BB 26.8., BB-PO-TN 9.9.2020)
 Schránkové noviny ECHO (BB 16.9.2020)
 Denník Pravda (13.10.2020)
 Denník Nový čas (18.10.2020)
Online inzercia
 Pravda - Duálne vzdelávanie - už na strednej pracujete aj zarábate (4.3.2020)
https://komercnespravy.pravda.sk/ostatne/clanok/543889-dualne-vzdelavanie-uz-na-strednej-pracujete-ajzarabate/?fbclid=IwAR3i5rhdx1ojpMsssQJfzzgxmEpSIVhtGSEyvVGqO6AjNgoKXrOPceJSyAU
 SME - Duálne vzdelávanie - už na strednej pracujete aj zarábate (9.3.2020)
https://tlacovespravy.sme.sk/c/22349788/dualne-vzdelavanie-uz-na-strednej-pracujete-aj-zarabate.html
 www.cas.sk – inzercia natívného článku pod označením Špeciálny projekt 11.5.2020
Duálne vzdelávanie – aj v čase korony už na strednej pracujete aj zarábate
https://www.cas.sk/clanok/977246/dualne-vzdelavanie-aj-v-case-korony-uz-na-strednej-pracujete-ajzarabate/
 www.pravda.sk - online inzercia 13.5.2020
Duálne vzdelávanie – aj v čase korony už na strednej pracujete aj zarábate
https://komercnespravy.pravda.sk/ostatne/clanok/551142-dualne-vzdelavanie-aj-v-case-korony-uz-nastrednej-pracujete-aj-zarabate/
 Native online PR článok, www.cas.sk (28.9.2020)

TV / Rozhlas
Mediálna kampaň
V monitorovacom období bola spustená mediálna kampaň, ktorá je orientovaná na elektronické, printové a
sociálne médiá. Dôvodom je široká cieľová skupina, od mladých ľudí končiacich základné školy, cez učiteľov
základných a aj stredných odborných škôl, rodičov, zamestnávateľov, podnikateľské zväzy a združenia a
odbornú verejnosť v školstve, priemysle, poľnohospodárstve, obchode, službách, bankovníctve... Každej
cieľovej skupine adresujeme posolstvá v jazyku, ktorý im je blízky a v médiách, ktoré prioritne sledujú.
Od 6.2.2020 bol nasadený 30 sekundový spot na STV 1 a STV2: 55/45 a v pomere prime-time/off-time - 80/20.

Uvedený spot bol zverejnený aj na sociálnej sieti Facebook a Youtube:
 https://www.youtube.com/watch?v=-_R-pZpNDzo

Sociálne siete

Pravidelné príspevky na Facebook stránke a Instagrame Duálne vzdelávanie (v prílohe).
Aktivity na Facebook stránke Duálne vzdelávanie:
Publikovaných 108 statusov v období od 1.1.2020 do 30.11.2020.
Aktivity na Instagram profile Duálne vzdelávanie:
Publikované 3 videa a 44 postov v období od 1.1.2020 do 30.11.2020.

Školy
Kampaň v roku bola podporená rozoslaním plagátov vo formáte A2 na všetky ZŠ prostredníctvom spoločnosti
Centire.
Spoločnou stratégiou všetkých výstupov (elektronické médiá, print, nové médiá) je komunikovanie
webstránky www.mojdual.sk. Na nej si žiaci a ich rodičia nájdu informácie, čo je duál, ako sa tam dostať,
ponuku učebných miest, ponuky praxe, benefity. Zároveň po návšteve webu získavame mailové kontakty
návštevníkov, na ktoré rozposielame automatický newsletter s informáciami o duáli:


https://us19.campaign-archive.com/?u=f7924bbdb709f7a84cad8230d&id=58be836e81

Súťaž, ktorú realizuje spoločnosť Centire spomíname tiež na našom webe a prihlásenie na ňu je podmienené
zanechaním svojej mailovej adresy a obdržaním informačného newslettra.

Webstránka Duálny systém
aktualizácia dokumentov pre zamestnávateľov a školy

