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KONGRES ZPŠaV  17.máj 2014
Upozorňujeme všetky ZO, že kongres sa uskutoční v TRNAVE.
Kľúčom pre účasť delegátov na kongrese bude:
na každých začatých 1 0 členov 1 delegát, ale za jednu ZO maximálne 3 delegáti. Mená
delegátov kongresu posielajte na e-mail: zpsav_nkos@centrum.sk do 1 .mája.
Každý delegát dostane pozvánku na e-mail uvedený v prihláške.
Mgr. Mária Briganová - preds.ZPŠaV

PROSÍME ZO, ABY POSIELALI AJ NÁVRHY DO PREDSEDNÍCTVA A PREDSEDU ZPŠaV!
PRIHLÁŠKA NA KONGRES
NÁZOV Základnej organizácie:...........................
..................................................................................
Delegáti na kongres:...............................................
..................................................................................
e-mail delegátov:.....................................................
..................................................................................

Úloha učiteľských odborov pri zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania
a prípravy
Na uvedenú tému bol zameraný seminár ETUI (Európsky
odborový inštitút) v spolupráci s ETUCE (angl.) / CSEE (franc.)
(Európsky odborový výbor učiteľov), organizovaný v dňoch 6. – 9.
apríla 201 4 vo Viedni. Na tomto seminári sa zúčastnili zástupcovia
učiteľských odborových organizácií takmer z celej Európy. ZPŠaV
NKOS reprezentovali Andrea Kadlubiaková a Milan Martinák.
V prvej časti bol účastníkom prezentovaný rakúsky model
odborného vzdelávania, ktorý používa duálny systém vyučovania spočívajúci v tom, že škola
zabezpečuje teoretické vyučovanie 1 až 2 dni v týždni a za praktické vyučovanie v ostatných
dňoch zodpovedajú podniky. Takto časť nákladov na vyučovanie preberajú podniky, ktoré
potom po skončení štúdia absolventov škôl aj vo veľkej miere zamestnávajú. Dosahuje sa tak
lepšia príprava žiakov pre potreby podnikov, zabezpečuje sa ich prijatie do zamestnania a tým
sa znižuje nezamestnanosť mladých ľudí.

Účastníci seminára navštívili dve odborné školy.
V Obchodnej akadémii v Badene si prezreli vybavenie kuchynským
zariadením a učebne pre čašníkov. V Neunkirchene si prezreli
školu pre spracovanie kovov, vybavenú NC strojmi a laboratóriami
a sledovali žiakov pri ich práci na praktickom vyučovaní
V druhej časti seminára boli účastníci oboznámení s
európskym systémom zabezpečovania kvality pre odborné
vzdelávanie a prípravu a úlohe učiteľských odborov. O tom ako
funguje tento systém v jednotlivých krajinách referovali prednášatelia z Rakúska, Anglicka,
Nemecka a Litvy. O jednotlivých otázkach sa diskutovalo v pracovných skupinách.
V ďalšej časti podávame stručnú informáciu o tom, čo je to a čo obsahuje Európsky
referenčný rámec pre zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (francúzska
skratka CERAQ, anglická skratka EQAVET)
Je to nástroj na zlepšenie kvality systémov. Poskytuje na európskej úrovni pomoc
členským štátom a pridruženým krajinám pre dokumentáciu, rozširovanie kontrolovanie a
zvýšenie účinnosti ich ponuky odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a ich praktík v oblasti
záruky kvality.
Môže byť aplikovaný tak na úrovni systémov OVP ako aj na úrovni poskytovateľov OVP vo
funkcii rozličných národných systémov a môže sa využívať v súlade s legislatívou národných
praktík. CERAQ obsahuje kritériá kvality vyučovania a zaoberá sa plánovaním, realizovaním,
hodnotením a kontroly.
CERAQ nemá nahradiť ani definovať nijaký národný systém zabezpečenia kvality.
Nepredpisuje nijaký model, nijakú špecifickú metódu zabezpečenia kvality, ale predkladá
princípy, kritériá kvality, oznamovacie ukazovatele a spoločné ukazovatele, vhodné pomôcť
zhodnotiť a zlepšiť systémy a existujúce ponuky OVP. Tieto prvky boli vytvorené v spolupráci
rôznych reprezentantov členských krajín.
(Spracovali: Andrea Kadlubiaková a Milan Martinák)

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky
všetkým členom ZPŠaV NKOS praje
predsedníctvo ZPŠaV

