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GENÉZA PROJEKTU
6

1

ČLOVEK
Človek.
Čo to znamená?
Kto sme?
Kam smerujeme?
Čo nás robí odlišnými?
Sme len momentálnym rozmarom prírody,
alebo jedným z najdôležitejších cieľov v celom
vesmíre?
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Je človek len rozumný živočích,
ako tvrdil Aristoteles?

1

Alebo, ako tvrdia zástancovia
personalizmu, je to tvor schopný
spoločenského života, ktorý sa začleňuje
do komunity bez narušenia svojej
subjektivity a individuality?
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PODNIKANIE

PRIEREZOVÉ
KOMPETENCIE

1

Keď definujeme, kto sme, v pozadí sa
vždy vynárajú spoločenské vzťahy. Na
rozvoj týchto vzťahov v každodennom
živote a v práci sú potrebné špeciálne
kompetencie. Ide konkrétne o prierezové
KOMUNIKÁCIA

kompetencie, ktoré zahŕňajú:
tvorivosť, tímovú prácu, komunikáciu a
podnikanie.
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ČO SÚ PRIEREZOVÉ
KOMPETENCIE?

1

Prierezové kompetencie sú definované ako kombinácia
vedomostí, zručností a vhodných prístupov v daných situáciách,
potrebných na dosiahnutie spoločenských cieľov. Ponúkajú
pridanú hodnotu vo vzťahu k zamestnaniu, sociálnej kohézii
(Európsky pakt mládeže), čo vysvetľuje význam celoživotného
vzdelávania pri prispôsobovaní sa zmenám a začleňovaní sa do
spoločnosti. Tieto kompetencie sa považujú za dôležité vďaka
ich prierezovému charakteru.

10

POTREBA JE:

1

Rýchlejšie osvojenie si
prierezových kompetencií

RIEŠENÝM
PROBLÉMOM JE:
Ako to dosiahnuť?
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AKTIVITY NA RIEŠENIE PROBLÉMU

1

Riešeniu tohto problému napomáha metóda akcelerácie rozvoja prierezových kompetencií v
procese praktického vzdelávania študentov.
Metóda bola vytvorená a overená medzinárodným tímom z týchto partnerských inštitúcií:
Technická univerzita Poznaň (Poľsko) – koordinátor projektu
Vysoká odborná škola Centria (Fínsko),
Technická univerzita Czestochowa (Poľsko),
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko),
Federácia vzdelávania v Jokilaaksot – JEDU (Fínsko),
Západná priemyselná a obchodná komora (Poľsko, Gorzów Wielkopolski),
Univerzita Maribor – Fakulta ekonómie a podnikania (Slovinsko),
Ekonomická univerzita Wroclaw (Poľsko).
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AKTIVITY NA RIEŠENIE PROBLÉMU

1

Táto metóda je výsledkom práce na projekte financovanom z programu Erasmus+.
Kľúčová akcia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Akcia 2: Strategické partnerstvá
Sektor: Strategické partnerstvá pre vysokoškolské vzdelávanie
Trvanie projektu: 1. október 2015 – 31. august 2018 (35 mesiacov)
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PREČO SME VYVINULI TÚTO
METÓDU?

1

Naša činnosť je priamou odpoveďou na zmeny, ktoré sa odohrávajú na trhu práce. Nové trendy ako
popularizácia tímovej práce, práca na diaľku či práca v multikultúrnom prostredí si vyžadujú, aby sa dôraz kládol
nielen na vysokú úroveň odborných vedomostí v konkrétnej oblasti, ale aj na prax a prierezové kompetencie.
Problémy s prierezovými kompetenciami
Popri nedostatku praktických zručností zamestnávatelia uvádzajú aj nedostatočné prierezové kompetencie ako
jednu z najčastejších príčin zlého prispôsobenia sa mladých zamestnancov práci v podniku (pozri
M. Szafrański, Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Poznan University of
Technology Publishers, Poznan 2015; Szafrański M., Goliński M., System for Professionals – Monitoring Employers`
Demands for Key Competences in Wielkopolska, in: Recent Advances in Computer Science; Procedings of the 19th
International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and
Computers, Zakhyntos, Greece 2015, pp. 184-191). Projek odpovedá na požiadavky trhu práce týkajúce sa
zlepšenia prierezových kompetencií u absolventov vysokých škôl.
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GENÉZA METÓDY ATC ERASMUS+

1

Zlepšenie kvality a primeranosti vysokoškolského vzdelávania v oblasti praktických zručností a prierezových
kompetencií je významným postulátom v dokumentoch EÚ (v komunikácii a správach). Tieto oblasti sa v
dokumentoch EÚ a jednotlivých členských štátov považujú za kľúčové oblasti vysokoškolského vzdelávania,
ktoré si vyžadujú reformu. O tomto a iných veciach sa hovorí v Oznámení Európskej komisie (Com (2011) 567),
ktorá vyjadruje potrebu reformy kľúčových oblastí vysokoškolského vzdelávania, vrátane zlepšenia kvality a
vhodnosti rozvoja ľudského kapitálu. Pozornosť sa venuje aj vplyvu na kvalitu medzinárodného rozmeru
vysokoškolského vzdelávania. Krajiny a vysokoškolské inštitúcie, ktoré sa snažia zvýšiť svoj podiel na raste a
zamestnanosti v Európe, by mali do tvorby a realizácie programov zapojiť zamestnávateľov a inštitúcie na trhu
práce, pričom by mali podporovať výmeny zamestnancov a do učebných plánov by mali zapracovať praktické
skúsenosti. Niekedy sa stáva, že učebné plány sa príliš pomaly prispôsobujú meniacim sa potrebám
hospodárstva a sú zostavené tak, že nepredvídajú či neformujú budúcu kariéru študentov. Ide aj o problém
„zlepšenia schopnosti inštitúcií a predpisov na trhu práce prispôsobiť zručnosti pracovným pozíciám“.
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GENÉZA METÓDY ATC ERASMUS+

1

Potreba rozvíjať prierezové zručnosti sa zdôrazňuje aj v správach Eurydice z roku 2012 (a) a (b), 2013 a 2014. V
prvej z nich sa hovorí o tom, že prierezové kompetencie sa dajú zahrnúť do učebných plánov rôznymi spôsobmi:
prostredníctvom statusu interdisciplinárnych zručností, vsunutím do existujúcich predmetov zaradených do
učebných plánov alebo zavedením samostatných predmetov. Správa zdôrazňuje, že prierezové kompetencie
vyžadujú nové spôsoby učenia sa a vyučovania, ktoré prekračujú hranice jednotlivých predmetov, a že sa ťažšie
hodnotia pomocou tradičných nástrojov. Správa Eurydice 2012 (b) (s. 19 a ďalej) definuje postoje
(sebauvedomenie, sebavedomie, preberanie iniciatívy, podstupovanie rizika, kritické myslenie, kreativitu,
schopnosť riešiť problémy), vedomosti (o možnostiach kariéry a o svete práce, o ekonomike a financiách,
organizácii firiem a priebehu procesov) a zručnosti (týkajúce sa komunikácie, prezentácie, plánovania, tímovej
práce, praktického preskúmania možností pre podnikateľov) ako potrebné v podnikateľskom správaní sa.
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GENÉZA METÓDY ATC ERASMUS+

1

Správa Eurydice z roku 2013, medzi reformami v oblasti kvality a primeranosti vysokoškolského vzdelávania
spomína aj zvýšenie zamestnateľnosti absolventov, okrem iného aj prostredníctvom rozvíjania zručností
súvisiacich s podnikaním. Posledná verzia správy (z roku 2014) zase uvádza, že okrem poskytovania vzdelania a
zručností súvisiacich s budúcou profesiou musia univerzity u študentov rozvíjať aj ´všeobecné´, ´prierezové´ a
´kľúčové´ zručnosti, ktoré sa nemusia spájať s konkrétnymi profesiami, ale ktoré absolventom umožňujú nájsť si
prácu a orientovať sa na trhu práce (napr. komunikačné zručnosti, schopnosť „učiť sa“, ako aj schopnosť
pracovať v tíme atď.). Spôsob, ako to vysoké školy majú dosiahnuť, zostáva otvorenou otázkou.

17

ŠTUDENT

1

V projekte sme sa zamerali na
študentov, ktorí sú subjektom našich
aktivít, a praktické vyučovacie metódy,
ktoré predstavujú zdroj na vstup do
procesu rozvíjania metódy akcelerácie
rozvoja prierezových kompetencií.

PRAKTICKÉ
VZDELÁVANIE
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METÓDA ATC ERASMUS+
VERZUS PRIORITY SÚVISIACE S
ROZVOJOM PRIEREZOVÝCH
KOMPETENCIÍ U ŠTUDENTOV

1

Inovatívna metóda vyvinutá v projekte ATC Erasmus+ je súčasťou významných priorít: horizontálnych a pre
vysoké školy (Príručka k programu Erasmus+).
Ide v nich konkrétne o:
- rozvoj prierezových kompetencií (vrátane podnikania) v oblasti vzdelávania a prípravy mládeže s použitím
inovatívnych pedagogických metód zameraných na študentov a rozvíjaním vhodných metód hodnotenia a
certifikácie (najmä podporovaním inovatívnych aktivít vedúcich k hodnoteniu prierezových kompetencií),
- zlepšovanie kvality a primeranosti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom aktivít podporujúcich
prispôsobovanie učebných plánov súčasným a budúcim potrebám trhu práce a vybavenie mladých ľudí
prierezovými kompetenciami, napríklad podnikateľskými zručnosťami prostredníctvom aktívnej spolupráce
vysokých škôl a partnerov z praxe.
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Predstavte si opustenú
miestnosť alebo počítačovú

1

hru, v ktorej máte nejaký cieľ a
úlohy na jeho dosiahnutie.
Niekedy sú veľmi špecifické, ale
niekedy závisia od toho, ako sa
správame. V medzinárodnom
tíme sme spoločne vyvinuli
metódu, ktorá je takouto hrou.
Keď prídeme k záveru,
dostaneme odmenu. Lepšie
poznanie toho, čo robiť pre
rýchlejší rozvoj prierezových
kompetencií.
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2

MODEL METÓDY
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MODEL
METÓDY

1. ANALÝZA POČIATOČNÉHO STAVU
Analýza aplikovaných metód vyučovania
prierezových kompetencií a praktických
metód vyučovania

2. POTREBY PODNIKATEĽSKEJ PRAXE

2

Prieskum dopytu po prierezových
kompetenciách medzi podnikateľmi

7. IMPLEMENTÁCIA
Aplikácia procesov vyučovania

3. MATICA
Zostavenie matice závislosti
praktických metód vyučovania a
vyučovania prierezových
kompetencií

6. HODNOTENIE
Výber najefektívnejších procesov
alebo metód vyučovania

Metóda pozostáva zo siedmich hlavných fáz.
V modeli metódy sa uplatňuje princíp
nepretržitého zlepšovania. Znamená to, že
keď sa dokončí 7. fáza, malo by sa prejsť k
ďalšiemu cyklu použitia metódy podľa cyklu
PDCA (Plan-Do-Check-Act).

5. ANALÝZA
Zostavenie modelov procesu
testovania a formulovanie záverov
na základe výsledkov

4. DIZAJN A TESTOVANIE
Dizajnovanie a testovanie modelov
procesov rozvíjania prierezových
kompetencií
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3

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
O METÓDE
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FÁZA METÓDY: 1

ANALÝZA POČIATOČNÉHO
STAVU

3

Ako sa táto metóda dá aplikovať?
PRED začatím ĎALŠÍCH FÁZ si zosystematizujte
vedomosti o prierezových kompetenciách a metódach
praktického vzdelávania, alebo si STIAHNITE správu
The report concerning applied teaching methods of
transversal skills and methods of practical
trainings Z NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY.
Vytvorte si základňu vedomostí o metódach a
kompetenciách vo vašej a iných krajinách.

WWW.ATCERASMUS.EU (DOWNLOAD)
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POTREBY PODNIKATEĽSKEJ
PRAXE

FÁZA METÓDY: 2

3

V druhej fáze preskúmajte alebo zistite, ktoré prierezové kompetencie sú užitočné v
podnikaní..

Výskumná metóda a výsledky výskumu vykonaného v
rámci projektu boli prezentované v Správe O2
(v poľštine a angličtine). Správa je k dispozícii na
www.atcerasmus.eu.

- Metóda zaraďuje prierezové zručnosti do 4 kompetencií, ktoré boli zahrnuté do
projektu.
- Výskum bol navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho zopakovať na medzinárodnej úrovni
alebo dokonca len na jednej univerzite.
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FÁZA METÓDY: 3

MATICA, ČASŤ 1

3

V tretej fáze:
1. Urobte zoznam všetkých identifikovaných vyučovacích metód (v projekte ATC Erasmus +
bolo identifikovaných 85 metód).
2. Zhodnoťte ich význam pre rozvoj individuálnych prierezových kompetencií študentov
(v projekte ATC Erasmus + bola použitá expertná metóda).
3. V druhej fáze metódy zoberte do úvahy hodnotenie užitočnosti konkrétnych prierezových
kompetencií.
4. Zostavte hierarchiu validity praktických vyučovacích metód podľa ich užitočnosti v rozvíjaní
prierezových kompetencií.
5. Týmto spôsobom vznikne matica závislosti medzi praktickými vyučovacími metódami
a prierezovými kompetenciami.
26

FÁZA METÓDY: 3

MATICA, ČASŤ 2

3

6. Z matice si môžete vybrať metódy na navrhnutie procesov praktického vzdelávania na
rozvíjanie prierezových kompetencií.
Matica projektu ATC Erasmus+ je pripravená na použitie, ale nezabudnite, že:
- sa môžu zmeniť preferencie v podnikaní,
- sa môžu objaviť nové metódy praktického vzdelávania,
- sa môžu zmeniť odborné poznatky.
Z tohto dôvodu treba maticu verifikovať a prispôsobiť podmienkam regiónov či krajín
a pritom brať ohľad aj na možnosti univerzity.
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FÁZA METÓDY: 3

MATICA, ČASŤ 3

3

Výsledky expertných
testovboli vyhodnotené s
ohľadom na užitočnosť
prierezových kompetencií pri
podnikaní.
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ZHRNUTIE AKTIVÍT FÁZY 1 -3

MONOGRAFIA

3

Práca vykonaná v 1.-3. fáze bola zhrnutá vo vedeckej
monografii:
Szafranski M., Golinski M., Simi H. (Eds.)., (2017).
The Acceleration of Development of Transversal
Competences., In: Centria. Studies, 4., Centria
University of Applied Sciences. URN:ISBN:978-9527173-26-8.
Táto publikácia bola vydaná v elektronickej forme a
možno ju stiahnuť na:
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1324
25/978-952-7173-26-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(2018-05-31)
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DIZAJN A TESTOVANIE

FÁZA METÓDY: 4
PROCES 1

PROCES 2

Proces n

TEST 1

TEST 2

TEST N

3

Štvrtá fáza zahŕňa:
- navrhnutie procesov praktického vzdelávania,
- zorganizovanie a vykonanie testovania procesov,
- zber údajov potrebných na analýzu výsledkov testovania a výber najlepších procesov alebo metód
praktického vzdelávania.
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FÁZA METÓDY: 5

ANALÝZA

3

Analýza je ďalšou fázou prezentovanej
metódy. V tejto fáze:

VÝSLEDKY TESTU 1

AZÝLANA

VÝSLEDKY TESTU 2

preskúmajte získané výsledky
urobte analýzu faktorov, ktoré
môžu ovplyvniť výsledky
vyučovania po použití
procesov (vrátane
identifikácie a analýzy
možných kultúrnych aspektov)
pripravte úplnú dokumentáciu

VÝSLEDKY TESTU N

testovacích procesov
31

HODNOTENIE

FÁZA METÓDY: 6
ČIASTKOVÉ
SPRÁVY

SÚHRNNÁ
SPRÁVA

3

V šiestej fáze sa vypracúva súhrnná správa.
Obsahuje výsledky efektívnosti metód a procesov
praktickej prípravy týkajúcich sa rozvoja prierezových
kompetencií z hľadiska:
- zmeny úrovne kompetencií (ΔC)
- rýchlosti zmeny úrovne kompetencií (R)
- akcelerácie rozvoja kompetencií (a).

– akcelerácia rozvoja prierezových kompetencií získaných ako
výsledok použitia metódy (i +1)
– akcelerácia rozvoja prierezových kompetencií získaných ako
výsledok použitia metódy procesu p
– rýchlosť zvyšovania sa prierezových kompetencií
– čas praktickej prípravy s použitím metódy (i +1)
– čas praktickej prípravy s použitím procesu p
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IMPLEMENTÁCIA

FÁZA METÓDY: 7

3

Poslednou fázou je

IMPLEMENTÁCIA

implementácia a aplikácia
metódy. V závislosti od
podmienok, táto fáza môže

PORADENSTVO

zahŕňať nasledujúce kroky:
- vypracovanie príručky alebo
postupu na použitie metódy,
- diseminácia metódy,

DISEMINÁCIA

- podpora implementácie metódy
implementácia metódy
na univerzitách.

PRÍRUČKA ALEBO POSTUP
33

FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

3

DOBRÁ PRAX PRI ZAVÁDZANÍ METÓDY ATC ERASMUS +

TECHNICKÁ UNIVERZITA POZNAŇ (POĽSKO)
Model metódy spolu s
touto Implementačnou
príručkou bol zahrnutý do

Systém manažérstva kvality na Technickej univerzite
Poznaň.
Prvý audit QMS sa konal v roku 2012 podľa ISO
9001. Neskôr bol certifikát udelený po druhýkrát
Fakulte strojárskeho manažmentu.

dokumentácie systému

Certifikát platný v súčasnosti bol udelený nezávislej

manažérstva kvality

jednotke TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. s platnosťou do

(Inštrukcie).

9. februára 2021 a vzťahuje sa na vzdelávanie
denných a externých študentov prvého a druhého
stupňa, ako aj doktorandov a postgraduálnych
študentov.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

3

DOBRÁ PRAX V IMPLEMENTÁCII METÓDY ATC ERASMUS +

VYSOKÁ ODBORNÁ ŠKOLA CENTRIA (FÍNSKO)
Model metódy a Implementačná príručka boli zapracované do opisov predmetov v študijných odboroch zameraných na
podnikanie a technológie, predmetov Manažérske inžinierstvo a Podnikanie na všetkých troch pobočkách: Kokkola,
Pietarsaari a Yli-viesk a uplatňuje sa ako súčasť vlastného učebného plánu.
Ako partner projektu strategického partnerstva Erasmus+ “Metóda akcelerácie rozvoja prierezových kompetencií v
praktickej príprave študentov“ učitelia Centrie venujú zvýšenú pozornosť modelu kreatívnych vyučovacích metód a
uplatňovaniu týchto metód.
Fínske centrum pre evalváciu vzdelávania vykonalo audit Vysokej odbornej školy Centria a 22.
septembra 2016 jej udelilo známku kvality, ktorá je platná na šesť rokov. Systém kvality tejto
inštitúcie národné kritériá pre riadenie kvality vysokoškolských inštitúcií a zodpovedá
európskym princípom a odporúčaniam pre vysokoškolské inštitúcie na zabezpečenie kvality.
Predmetom auditu bol systém kvality, ktorý si táto inštitúcia vytvorila na základe vlastných
potrieb a cieľov. Cieľom tohto auditu, ktorý si vybrala samotná inštitúcia bol “profesionálny
rast študentov ako výsledok integrácie vyučovania, výskumu a vývoja a inovácií ”.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

3

DOBRÁ PRAX V IMPLEMENTÁCII METÓDY ATC ERASMUS +

TECHNICKÁ UNIVERZITA CZESTOCHOWA (POĽSKO)
Model metódy spolu s touto Implementačnou príručkou budú zahrnuté do dokumentácie
didaktických workshopov (Inštrukcie).
Technická univerzita Czestochowa sa v rámci svojej vzdelávacej činnosti nepretržite snaží o konštantné zlepšovanie kvality
vyučovania a o dosiahnutie vedúcej pozície na trhu vzdelávacích služieb. Na univerzite sa uplatňuje systém zameraný na
zabezpečenie kvality; jedna z jeho súčastí sú Súčasné výzvy pre didaktiku – zlepšovanie pracovného štýlu akademických
zamestnancov. Akademickí pracovníci Fakulty manažmentu majú možnosť zlepšiť si svoje didaktické kompetencie.
Organizujú sa pravidelné didaktické workshopy, ktoré umožňujú účastníkom zoznámiť sa s najnovšími trendmi v didaktike
vyučovania na vysokých školách.
Model metódy spolu s touto Implementačnou príručkou budú zahrnuté do dokumentácie didaktických workshopov
organizovaných pre zamestnancov Fakulty manažmentu Technickej univerzity Czestochowa v rámci programu zvyšovania
kvalifikácie zamestnancov. Okrem toho bude do sylabu predmetu „Organizovanie manažérskych metód“ programu
„Manažment“ zapracovaná aplikácia model metódy.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

3

DOBRÁ PRAX V IMPLEMENTÁCII METÓDY ATC ERASMUS +

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (SLOVENSKO)
Model metódy a Implementačná príručka boli zapracované do opisu predmetov študijného
odboru:
6314 Cestovný ruch

6218 Verejná správa
a regionálny rozvoj

- Destinačný manažment
- Manažment a marketing cestovného ruchu
- Tourism Management and Marketing
(v anglickom jazyku)

- Spoločenský protokol a etiketa
- Marketing úradov verejnej správy
- Marketingové stratégie manažmentu územia
- Partnerstvá a komunikácia v regionálnom rozvoji
- Marketing území
- Propagácia území

Táto metóda sa na uvedených predmetoch bude uplatňovať od akademického roku 2018/19.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

3

DOBRÁ PRAX V IMPLEMENTÁCII METÓDY ATC ERASMUS +

UNIVERZITA MARIBOR, FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA (SLOVINSKO)
Implementačné aktivity na Univerzite Maribor, FEaP

Metóda bola
implementovaná na
predmete Rozvoj malých
a stredných podnikov v
akademickom roku
2016/17.

Implementačná príručka bola
uverejnená na webovej stránke
Inštitútu podnikového riadenia
a strategického manažmentu
(http://www.epf.um.si/ofakulteti/organiziranost/institu
ti/institut-za-razvojmanagementa/).

Na základe skúseností získaných počas
implementácie rôznych vyučovacích metód
v akademickom roku 2017/18 na
niekoľkých predmetoch Katedry
strategického manažmentu a firemnej
politiky boli upravené sylaby rôznych
predmetov programov 1. a 2. stupňa.
Metóda sa na týchto predmetoch bude
využívať od akademického roku 2018/19.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

3

DOBRÁ PRAX V IMPLEMENTÁCII METÓDY ATC ERASMUS +

EKONOMICKÁ UNIVERZITA WROCŁAW (POĽSKO)
Proces implementácie metódy ATC Erasmus +
Testovanie metódy na
predmete „Znalostný
manažment" (študijný
odbor: Informatika v
podniku) v akademickom
roku 2017/18

Uverejnenie
Implementačnej príručky
na webovej stránke
Inštitútu pre podnikovú
informatiku:
iie.ue.wroc.pl

Implementácia metódy na
vybraných predmetoch vedených
zamestnancami Inštitútu pre
podnikovú informatiku v
akademickom roku 2018/2019.

Implementácia metódy ATC Erasmus + je jednou z európskych aktivít ako súčasti Vnútorného systému kvality vo vzdelávaní
na Ekonomickej univerzite Wroclaw, ktorá získala ocenenie od organizácie CEEMAN. Ekonomická univerzita Wroclaw, ako
jedna z 22 ekonomických univerzít na svete, má Medzinárodnú akreditáciu kvality IQA (International Quality Accreditation),
ktorú jej udelila organizácia CEEMAN.
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4

ROZSAH POUŽITIA METÓDY
40

ROZSAH POUŽITIA METÓDY

4

Metóda bola vyvinutá na použitie v širšom alebo užšom rozsahu.
Sú dva základné rozsahy jej použitia.

I. UČITEĽMI

II. V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY
ALEBO INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

Cieľ: zlepšenie vlastných didaktických
metód

Cieľ: zlepšenie metód na rozvoj
prierezových kompetencií s využitím
metód praktického vzdelávania
a výmeny overených postupov
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5

I. ROZSAH UPLATNENIA METÓDY
POUŽITIE UČITEĽOM
42

FÁZA METÓDY: 1

ANALÝZA POČIATOČNÉHO
STAVU

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

VÝSTUP

VSTUP
Oboznámte sa so správou „The report concerning
applied teaching methods of transversal skills and
methods of practical trainings" , ktorá bola
vypracovaná v projekte ATC Erasmus +.
Aspoň zbežne si ju prezrite na:

Vedomostná základňa

http://www.awt.org.pl/wp-

o metódach a

content/uploads/2016/05/Report_01_VER-131.pdf
Zorganizujte si svoje vlastné myšlienky alebo
poznámky o vlastných procesoch učenia študentov.

1. ANALÝZA
POČIATOČNÉHO
STAVU

prierezových
kompetenciách vo
vašom učebnom
procese.

Porozmýšľajte o tom, ako môžete rozšíriť vyučovania
prierezových kompetencií pre študentov a ako
použiť praktické učebné metódy.
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FÁZA METÓDY: 2

POTREBY PODNIKATEĽOV

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

VSTUP

VÝSTUP

Oboznámte sa so správou
„Report on the analysis of demand for transversal
skills among entrepreneurs”, ktorá bola vypracovaná
v proejekte ATC Erasmus+:
http://www.awt.org.pl/wp-

2. POTREBY
PODNIKATEĽOV

Rozšírené vedomosti o
dopyte v podnikov po
prierezových
kompetenciách.

content/uploads/2016/05/Report-O2-EN1.pdf

44

FÁZA METÓDY: 3

MATICA

5

I.POUŽITIE UČITEĽOM

VSTUP

VÝSTUP

Oboznámte sa s dokumentom

Rozšírené vedomosti o tom:

„Matrix of the dependencies

- aké metódy praktickej prípravy možno použiť

between practical teaching

na zvýšenie prierezových kompetencií

methods and an increase in

študentov,

students’ transversal

- aké metódy podľa názoru expertov z

competences", ktorá bola

medzinárodného tímu sú užitočnejšie a aké sú

vypracovaná v projekte

3. MATICA

menej užitočné v rozvoji súboru prierezových

ATC Erasmus+:

kompetencií študentov (pri zostavovaní

http://www.awt.org.pl/wp-

rebríčka metód boli do úvahy vzaté aj potreby

content/uploads/2016/09/Mat

podnikateľov skúmané v 2. fáze - Potreby

rix-IO3-elaborating-steps-

podnikateľskej praxe).

EN_5.pdf
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FÁZA METÓDY: 4

DIZAJN A TESTOVANIE

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

VÝSTUP

VSTUP
Oboznámte sa s nasledujúcimi dvoma snímkami a „Štruktúrou inštrukcií na
vypracovanie návrhu na 4. fázu DIZAJN A TESTOVANIE“ a potom s inštrukciami
„The models of processes of developing transversal skills in practical

Vylepšený dizajn procesu učenia alebo

training” a správou „The Report IO6. A set of results of processes' models

dizajn nového procesu učenia, ktorý

testing”, ktoré boli vypracované v projekte ATC Erasmus + :

zohľadňuje aspekt rozvoja prierezových

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/IO5-The-models-of-

kompetencií a použitie metód

processes-of-developing-transversal-skills-in-practical-training.pdf

praktického vzdelávania.

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/VER-2-Report-IO6-withAttachment-18.01.18-ENG.pdf
Vyberte proces alebo procesy (spočiatku nie príliš veľa), ktoré použijete so
študentmi ako súčasť predmetu alebo ako neformálne vyučovanie (napr. ako
moderátor vedeckého klubu, vedúci praxe, atď.) alebo navrhnite nový podľa

4. DIZAJN A
TESTOVANIE

Opis procesu alebo procesov.
Určená skupina študentov, ktorí budú
zapojení do procesu vzdelávania a
hodnotenia rozvoja prierezových
kompetencií.

týchto inštrukcií. Vyberte si proces/procesy, ktoré chcete zlepšiť, aby sa zrýchlil
rozvoj prierezových kompetencií študentov, pričom použijete metódy

Údaje z testovania procesu alebo

praktického vzdelávania.

procesov.

Riaďte sa inštrukciami.
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FÁZA METÓDY: 4

DIZAJN A TESTOVANIE

5

I.POUŽITIE UČITEĽOM

ŠTRUKTÚRA INŠTRUKCIÍ NA DIZAJN V 4. FÁZE DIZAJN A TESTOVANIE
Základný obsah inštrukcií

Inštrukcie
„The models
of processes
of developing
transversal

PRÍLOHA č. 1: SHEET OF A MODEL OF THE PROCESS OF DEVELOPING TRANSVERSAL SKILLS AS PART OF PRACTICAL
TRAINING: príloha obsahuje informácie o tom, ako opísať vzdelávací proces a pripraviť ho na analýzu z hľadiska zlepšenia
prierezových kompetencií s použitím metód praktického vzdelávania. Autori metódy navrhli, aby boli v procese použité
najmenej tri metódy praktického vzdelávania , avšak počet použitých metód si určí používateľ.
PRÍLOHA Č. 2: Príloha obsahuje informácie o tom, ako skúmať zlepšenie prierezových kompetencií vo vybranom učebnom
procese (zo str. 21).

skills
in practical
training”

PRÍLOHA Č. 4: DEVELOPMENT OF RULES FOR THE SELECTION OF PRACTICAL TEACHING METHODS TO THE PROCESS
REFERENCE MODELS (TAKING INTO ACCOUNT THE MATRIX ELABORATED IN IO3) AND A SUMMARY OF CONSULTATION OF
THE RULES CONDUCTED WITH THE PARTNERS: Príloha obsahuje odporúčania, ako si vybrať z Matice (s ktorou ste sa
oboznámili vo Fáze 3) metódy praktického vzdelávania pre váš proces alebo procesy.
Súbor opisov šiestich procesov, ktoré boli testované v projekte, ktorý vyvíjal Erasmus + ATC metódu . Ide o príklady,
ktoré vám pomôžu charakterizovať vaše procesy a pripraviť ich na analýzu počas vzdelávania študentov (strany 70-146).

Poznámka: pri použití metódy na účely zavedenia vlastných didaktických procesov vedecko-pedagogického alebo pedagogického zamestnanca sa nemusia použiť ostatné prvky
inštrukcií.
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FÁZA METÓDY: 4

DIZAJN A TESTOVANIE

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

ŠTRUKTÚRA INŠTRUKCIÍ NA DIZAJN V 4. FÁZE DIZAJN A TESTOVANIE
Základný obsah inštrukcií
Inštrukcie
„The Report
IO6. A set

PRÍLOHA Č. 1: INSTRUCTION FOR ANALYZING THE RESULTS OF TESTING PROCESS X: Príloha obsahuje
návod, ako zozbierať a zdokumentovať výsledky výskumu realizovaného v procese učenia študentov
pomocou metódy ATC Erasmus+.

of results
of processes'
models
testing”

PRÍLOHY Č. 2-7: Súbory dát zozbieraných počas testovania procesov na rôznych univerzitách. Tímy z
týchto univerzít sa zúčastnili na vyvíjaní metódy ATC Erasmus+. Oboznámenie sa s týmito príkladmi
uľahčí realizáciu výskumu počas vyučovacieho procesu či procesov s použitím tejto metódy.

PRÍLOHA Č. 8: Metóda výberu skupiny študentov na testovanie procesov praktického vzdelávania
rozvíjajúceho prierezové kompetencie.
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FÁZA METÓDY: 5

ANALÝZA

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

VÝSTUP

VSTUP

Závery alebo reflexie o tom, či
faktory z uvedeného zoznamu
mohli ovplyvniť, príp. ako
ovplyvnili zmenu v úrovni
prierezových kompetencií
študentov.

Dáta z testovania procesu alebo procesov
Oboznámte sa s nasledujúcim snímkou a potom s
dokumentom „Dokumentation of Intelectual Output 7 under
the name: The most effective training processes”,
zostaveného pre projekt ATC Erasmus + :
http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/06/
Report_IO7_20180611-FINAL-ENG.pdf
Oboznámte sa s faktormi, ktoré môžu ovplyvniť rozvíjanie

5. ANALÝZA

prierezových kompetencií študentov vo vzdelávacom procese
využívajúcom metódy praktického vyučovania.
Oboznámte sa s metódou výpočtu zmeny v úrovni prierezových
kompetencií a urobte výpočty pre každú použitú metódu
praktického vzdelávania vo vzťahu ku každej prierezovej
kompetencii.

Výsledky týkajúce sa:
- zmeny v úrovni jednotlivých
prierezových kompetencií v
skupine študentov
- zmeny v úrovni jednotlivých
prierezových kompetencií u
jednotlivých študentov
- meny v úrovni prierezových
kompetencií vo vzťahu ku každej
použitej metóde praktického
vzdelávania.

Poznámka: Vaša dokumentácia bude oveľa menej komplikovaná než tá, ktorú vám ponúkame na oboznámenie. Bude sa týkať len vášho
procesu a nemusíte v nej použiť opisy pravidiel postupu.
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FÁZA METÓDY: 5

ANALÝZA

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM
ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU OBSAHUJÚCEHO VÝSLEDKY ANALÝZY PROCESOV SKÚMANÝCH
V PROJEKTE ATC ERASMUS +
Základný obsah inštrukcie (bod 1)

Dokument:
Documentation
of Intellectual
Output 7 under
the name „The
most effective
training
processes”

PARTIAL REPORTS concerning the results of testing processes in the ATC ERASMUS + project: 6 správ, ktoré môžu byť predlohou pri výpočte niektorých
základných premenných potrebných na určenie zmeny v úrovni prierezových kompetencií študentov zapojených do vzdelávacieho procesu a toho, či
vzdelávací proces urýchlil rast týchto kompetencií (bod 2-7).
Summary report with results of testing processes in the ATC ERASMUS+ project (bod 8).
Základné informácie
Evaluation of factors that may have influenced the results of an increase in competences in the tested processes on the example of the tested
processes in the project: Je dobré pozrieť sa na tieto faktory a porozmýšľať, či a ako niektoré z nich mohli ovplyvniť váš proces. Takáto reflexia vám
pomôže zlepšiť váš proces.
Analysis of changes in the level of transversal competences in the tested practical teaching processes. Dáta z tejto analýzy sú potrebné na výpočet
rýchlosti a akcelerácie zmien v úrovni prierezových kompetencií.
Method of evaluating the effectiveness of educational processes in the aspect of the acceleration of an increase in transversal competences on the
example of the tested processes in the project: preskúmajte akceleráciu nadobúdania prierezových kompetencií medzi študentmi podľa pripravenej
správy; či k nej došlo, porovnajte jej hodnoty s výsledkami dosiahnutými počas vývoja metódy ATC Erasmus +.; ak k nej nedošlo, alebo bola príliš
malá, porozmýšľajte, ako by ste tento proces mohli zmeniť.
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FÁZA METÓDY: 6

HODNOTENIE

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

VSTUP

VÝSTUP

Výsledky týkajúce sa:
- zmien v úrovni jednotlivých prierezových kompetencií v skupine študentov,

Usporiadanie použitých metód

- zmeny v úrovni prierezových kompetencií u jednotlivých študentov,

praktického vzdelávania podľa zmeny v

- zmeny v úrovni prierezových kompetencií vo vzťahu ku každej použitej

úrovni, rýchlosti zmeny a akcelerácie

metóde praktického vzdelávania.

zvýšenia počas tohto procesu.

Vypracujte správu na základe správy v dokumentácii, s ktorou ste sa oboznámili

6. HODNOTENIE

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a

v 5. fáze. Vzhľadom na prevádzkovú povahu vašich aktivít môže byť vhodné

určenie ďalších krokov v procese

vašu správu zjednodušiť. Môžete sa obmedziť na výpočet:

zlepšovania.

- zmien v úrovni testovaných kompetencií,
- rýchlosti zmeny,

Výsledky týkajúce sa zmeny v úrovni

- akcelerácie zmien v úrovni kompetencie.

prierezových kompetencií u jednotlivých
študentov.

Vypracujte závery z vyučovania a výskumu, ktorý bol súčasťou vyučovania, s
ohľadom na pozorované faktory ovplyvňujúce vzdelávací proces.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

5

I. POUŽITIE UČITEĽOM

VÝSTUP

VSTUP

Implementácia zmeneného alebo nového

Výsledky analýzy v 6. fáze.

procesu na opakované použitie.
Informovanie kolegov o dosiahnutých
výsledkoch.

Ak zmeny vykonané v už existujúcom procese alebo
novonavrhnutom procese vyústia do akcelerácie rozvoja
prierezových kompetencií, alebo aspoň zvýšenia úrovne týchto

7. IMPLEMENTÁCIA

Pomoc spolupracovníkom pri zavádzaní
metódy.

kompetencií, potom využite dosiahnutú zmenu. Ak ste

Stretnutie s inými zamestnávateľmi k

nedosiahli očakávaný výsledok, zmeňte proces. Pouvažujte o

dosiahnutým výsledkom.

jeho implementácii zopakovaním krokov v 1.-6. fáze.
Skupinová diskusia (všeobecnejšia) alebo
individuálna diskusia (podrobnejšia) so
študentmi.
Periodické hodnotenie procesu a jeho
zlepšenia a zváženie použitia metódy do
ďalšieho vyučovacieho procesu.
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6

II. ÚROVEŇ POUŽITIA METÓDY:
POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY
(NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU),
CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT
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FÁZA METÓDY: 1

ANALÝZA POČIATOČNÉHO
STAVU

6

II.POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT
Oboznámte sa so správou „The report concerning
applied teaching methods of transversal skills and
methods of practical trainings”, ktorá bola
vypracovaná v projekte ATC Erasmus + :

Vaša inštitúcia
funguje vo Fínsku,

NIE

Ak je to potrebné, zostavte analogickú správu
pre vašu krajinu, ktorá bude dopĺňať existujúcu

Poľsku, na Slovensku

správu.

či v Slovinsku?

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/
2016/05/Report_01_VER-131.pdf

Sekundárne zdroje:
internet
publikácie,
správy,
právne predpisy,
Primárne zdroje:
vzdelávacie programy vo vašej inštitúcii,
informačné listy predmetov,
skúsenosti,
výsledky diskusií.

ÁNO
S ohľadom na špecifickosť a požiadavky vašej
inštitúcie, obsahuje správa dostatočné
informácie o tom, že organizuje poznatky o
metódach praktického vzdelávania a

Doplňte informácie do
NIE

tej časti správy, ktorá
sa týka vašej krajiny.

vyučovania kompetencií vo vašej krajine?

ÁNO
Základňa vedomostí o metódach a prierezových kompetenciách vo vašom vzdelávacom
procese.
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POTREBY PODNIKATEĽSKEJ
PRAXE

FÁZA METÓDY: 2

6

II. POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

NIE

Používa vaša inštitúcia inú metódu

Oboznámte sa

S ohľadom na špecifickosť a požiadavky

so správou

vašej inštitúcie, je metóda popísaná v

hodnotenia požiadavky podnikov na

„Report on

správe dostatočná na diagnostikovanie

prierezové kompetencie?

the analysis of demand

potrieb skupiny vybraných podnikov

for transversal skills

ohľadom prierezových kompetencií?

ÁNO

Použite
svoju
metódu.

NIE

among entrepreneurs”,
ktorá bola zostavená

Nájdite katalóg iných metód testovania požiadaviek podnikov

ÁNO

v projekte ATC
Erasmus
+: http://www.awt.org
.pl/wp-content/
uploads/2016
/05/Report-O2EN1.pdf

na prierezové kompetencie a vyberte jednu optimálnu pre vašu
inštitúciu. Prípadne nájdite všeobecnejšiu metódu testovania

Použite informácie zo

dopytu po kompetenciách v podnikoch a využite ju na analýzu

správy, alebo použite

dopytu po prierezových kompetenciách. Vyberte jednu metódu

metódu vyvinutú v
projekte ATC ERASMUS +

Katalóg

na zber aktuálnych dát.

metód

a použite ju.

Rozšírené vedomosti o dopyte podnikov po prierezových kompetenciách.
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MATICA

FÁZA METÓDY: 3

6

II.POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT
Oboznámte sa
s dokumentom „Matrix of
the dependencies between
practical teaching methods
and an increase in students’
transversal competences”,
ktorá bola vypracovaná v
projekte ATC Erasmus + :
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2016/09/
Matrix-IO3-elaboratingsteps-EN_5.pdf

Rozhodli ste sa v
2. fáze využiť
výsledky
prieskumu
dopytu
podnikateľov po
prierezových
kompetenciách
bez zmien?
ÁNO

NIE

Upravte MATICU
prierezových
kompetencií podľa
koeficientu významnosti
prierezovej
kompetencie a na
základe informácií,
ktoré máte o
požiadavkách podnikov.

Urobili ste v
MATICI zmeny v
súboru metód
praktického
vzdelávania?

ÁNO

NIE

ÁNO

Vyplňte MATICU a
prehodnoťte vhodnosť
metód praktického
vzdelávania v procese
učenia prierezových
kompetencií.

Chcete použiť hodnotiacu metódu
navrhnutú v proejekte ATC Erasmus +
?
NIE

Rozšírené vedomosti o tom:
- aké metódy praktického vzdelávania sa dajú použiť na zlepšenie prierezových
kompetencií študentov.
- aké metódy sú užitočnejšie a menej užitočné pri rozvíjaní prierezových
kompetencií študentov (pri zostavovaní rebríčka metód sa brali do úvahy aj
potreby podnikateľov skúmané v 2. fáze „Potreby podnikateľskej praxe”).

Katalóg
metód

Nájdite katalóg iných metód hodnotenia
vhodnosti metód praktického
vzdelávania na účely zlepšenia
prierezových kompetencií. Vyberte jednu
metódu a použite ju.
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DIZAJN A TESTOVANIE
– FÁZA DIZAJNOVANIA

FÁZA METÓDY: 4

6

II.POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT
Oboznámte sa s návodom „The models
of processes of developing transversal
skills in practical training”,
ktorý bol vypracovaný pre projekt
ATC Erasmus + :
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2017/04/IO5-Themodels-of-processes-of-developingtransversal-skills-in-practicaltraining.pdf

Opíšte existujúce nové procesy vzdelávania
vrátane metód praktického vzdelávania, ktoré
použijete v procese na rozvíjanie prierezových
komptetncií študentov. Použite vzorový popis
procesu, ktorý je súčasťou návodu
APPENDIX NO. 1 ( (str. 70-146) a ak sa majú
vybrať metódy praktického vzdelávania pre
vyučovací proces, zohľadnite aj možnosť použitia
APPENDIX NO. 4, v ktorej sa navrhuje vybrať

Navrhnite výskumný nástroj na

Predtým ako sa rozhodnete, či a na akom
princípe zaviesť hodnotenie úrovne
prierezových kompetencií pred a po
procese, oboznámte sa s
charakteristikou takýchto metód. Tieto
metódy sú opísané v APPENDIX NO. 5.

hodnotenie zmeny v úrovni
prierezových kompetencií po použití
každej metódy praktického
vzdelávania, ktorej použitie bolo
naplánované do vzdelávacieho
procesu. Použite APPENDIX NO . 2
z návodu 2. Môžete použiť alebo
navrhnúť aj inú výskumnú metódu.

metódy praktického vzdelávania z MATICE
vypracovanej v 3.kroku.

Vylepšený dizajn procesu vyučovania alebo
dizajn noveého procesu vyučovania, ktorý

NIE

berie do úvahy rozvoj prierezových

Okrem metódy skúmania zmeny
úrovne prierezových kompetencií po
použití metódy praktického
vzdelávania, vidíte opodstatnenosť
dodatočného merania kompetencií na
začiatku a na konci procesu?

kompetencií a použitie metód praktického
vyučovania.

ÁNO
Opis procesu alebo procesov.

Pripravte si meracie nástroje – prieskum v počte

Určená skupina študentov, ktorá bude
zapojená do vzdelávacieho procesu a
hodnotenia rozvíjania prierezových
kompetencií.

zodpovedajúcom počtu študentov a body merania
vo vzdelávacom procese. Využite pritom
prílohu APPENDIX NO. 2, APPENDIX NO. 3.

Vyberte si skupinu študentov, s
ktorými budete viesť vyučovanie s
použitím metódy/metód merania.

Vyberte jednu z metód z katalógu
v APPENDIX NO. 5. a ak podľa vás nie je
vhodná žiadna metóda, doplňte do
katalógu novú metódu, ktorú považujete
za vhodnú.
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FÁZA METÓDY: 4

DIZAJN A TESTOVANIE
– FÁZA TESTOVANIA

6

II.POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

Oboznámte sa so správou

Pripravte dotazník na zber dát zo štúdia zmien úrovne

„The Report IO6. A

prierezových kompetencií študentov. Test budete robiť

set of results of processes'

počas vyučovania, pričom použijete proces, ktorý ste

models testing”, ktorá bola

navrhli. Použite prílohu APPENDIX NO. 1, v ktorej je

vypracovaná v rámci projektu

návod, ako pripraviť takýto dotazník. Môže byť vhodné

ATC Erasmus + :

vypracovať ho vo forme excelového súboru. To, ako by

http://www.awt.org.pl/wp-

mal dorazník vyzerať, sa dozviete z výsledkov analýzy

content/uploads/2018/02/VER-

vzorových procesov, ktoré sú uvedené v prílohách

2-Report-IO6-with-Attachment-

APPENDIX NO. 2-7 tejto inštrukcie.

Dokončite vyučovací proces. Bez
ohľadu na iné hodnotenia

Dáta z

uskutočnené v procese,

testovania

preskúmajte zvýšenie prierezových

procesu alebo

kompetencií u študentov, ktorí sa

procesov.

zúčastnili na vyučovaní.

18.01.18-ENG.pdf
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ANALÝZA
– KROK 1: FAKTORY

FÁZA METÓDY: 5

6

II.POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT
Obznámte sa s nasledujúcim slajdom a

Opis faktorov:

s dokumentom „Dokumentation of

bod 1, Príloha 2,

Intelectual Output 7 under the name

bod 8.4

„The most effective training processes”,
ktorý bol vypracovaný v projekte
ATC Erasmus+. Tento dokument vám

Oboznámte sa so zoznamom faktorov, ktoré

pomôže aj pri analýze výsledkov vášho

boli v projekte ATC Erasmus + označené ako

Je tento zoznam, s ktorým ste

výskumu vykonaného v 4. fáze:

možné faktory ovplyvňujúce rozvoj

sa oboznámili, úplný, ak sa

mohli ovplyvniť rýchlosť a akceleráciu

http://www.awt.org.pl/wp-

prierezových kompetencií u študentov vo

vezme do úvahy špecifickosť

rozvoja prierezových kompetencií vo

content/uploads/2018/06/Report_IO7_

vyučovacom procese s použitím praktických

vášho procesu?

vašom procese.

20180611-FINAL-ENG.pdf

vyučovacích metód.

NIE

Doplňte ďalšie faktory, ktoré podľa vás

ÁNO

Urobte detailnejší výskum, z ktorého bude čo

NIE

Zohľadňuje zostavený zoznam tieto faktory
dostatočne do budúcnosti, aby sa zlepšil vzdelávací
proces?

najlepšie vidieť vplyv faktorov, ktoré ste
označili pri navrhnutom procese vyučovania.

Zostavte zoznam faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť
rýchlosť a akceleráciu rozvíjania prierezových
kompetencií vo vašom procese. Špecifikujte význam
každého z nich.

ÁNO
Závery týkajúce sa možného vplyvu označených faktorov na na navrhnutý proces praktického vzdelávania s prípadnými odporúčaniami na ďalšie zlepšenie procesu v kontexte
vplyvu označených faktorov.
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FÁZA METÓDY: 5

ANALÝZA
– KROK 1: FAKTORY

6

II.POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), CELEJ UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU OBSAHUJÚCEHO VÝSLEDKY ANALÝZY PROCESOV SKÚMANÝCH V PROJEKTE, V
KTOROM BOLA VYPRACOVANÁ METÓDA ATC ERASMUS +
Základný obsah pokynu (bod 1)

Dokument:
Documentation
of Intellectual
Output 7 under
the name „The
most effective
training
processes”

PARTIAL REPORTS concerning the results of testing processes in the ATC ERASMUS + project: 6 správ, ktoré môžu byť šablónou na výpočet
niektorých základných premenných potrebných na určenie zmien úrovne prierezových kompetencií u študentov zapojených do vzdelávacieho
procesu a toho, či vzdelávací proces urýchlil rozvoj týchto kompetencií (body 2-7).
Summary report with results of testing processes in the ATC ERASMUS+ project (bod 8).
Základné informácie.
Evaluation of factors that may have influenced the results of an increase in competences in the tested processes on the example of the tested
processes in the project: mali by sa prejsť tieto faktory a porozmýšľať, či niektoré z nich mohli ovplyvniť váš proces, prípadne ako ho ovplyvnili.
Takáto reflexia vám pomôže zlepšiť váš proces.
Analysis of changes in the level of transversal competences in the tested practical teaching processes. Dáta z tejto analýzy sú potrebné na vypočítanie
rýchlosti a akcelerácie zmien v úrovni prierezových kompetencií.
Method of evaluating the effectiveness of educational processes in the aspect of the acceleration of an increase in transversal competences on the
example of the tested processes in the project: preskúmajte akceleráciu získavania prierezových kompetencií u študentov podľa pripravenej správy;
ak nastala, porovnajte jej hodnotu s výsledkami získanými počas vypracovania metódy ATC Erasmus +. Ak nenastala, alebo bola podľa vás príliš malá,
porozmýšľajte, ako by ste mohli zlepšiť tento proces.
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ANALÝZA – KROK 2: ÚROVEŇ
PRIEREZOVÝCH KOMPETENCIÍ

FÁZA METÓDY: 5

6

II. POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

PARTIAL REPORTS concerning the
results of testing processes in the
ATC ERASMUS + project
(body 2-7)
Urobte analýzu
zmeny v úrovni
Opis implementácie „The models

prierezových

of processes of developing

kompetencií vo

transversal skills in practical

vašom procese.

Výsledky analýzy úrovne prierezových kompetencií:
- zmena v úrovni kompetencií u individuálnych študentov,
- zmeny v úrovni kompetencií: maximum, minimum a priemer v
skupine študentov,
- distribúcia hodnotení zlepšenia prierezových kompetencií
študentov v skupine,
- rozsah zmien v úrovni kompetencií,
- rozdiely v náraste jednotlivých kompetencií v procese

training”, bod 8.3.
http://www.awt.org.pl/wp-

Pomerová analýza

content/uploads/2017/04/IO5The-models-of-processes-ofdeveloping-transversal-skills-in-

Doplnkové prierezy analýz vlastných návrhov na základe

practical-training.pdf

dokumentácie získanej z projektu ATC Erasmus +.
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ANALÝZA – KROK 3:
RÝCHLOSŤ A AKCELERÁCIA

FÁZA METÓDY: 5

6

II. POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

Výsledky analýzy po zohľadnení rýchlosti akcelerácie a rozvoja
prierezových kompetencií:
Documentation of Intelectual

Urobte analýzu

Output 7 under the name „The

rýchlosti (R) a

most effective training

akcelerácie (a)

processes” – bod 8.6

nárastu

- rýchlosť rastu prierezových kompetencií v praktickom vyučovaní s
použitím jednotlivých metód,
- vplyv použitých metód praktického tréningu vo vyučovaní na
akceleráciu rozvoja prierezových kompetencií.

prierezových
http://www.awt.org.pl/wp-

kompetencií v

content/uploads/2018/06/Report

procese, ktorý ste

_IO7_FINAL-ENG.pdf

navrhli a
implementovali.

Dodatočné krížové analytické vzťahy, ktoré vznikli nezávisle od
návrhov v dokumentácii vypracovanej na základe výsledkov
projektu ATC Erasmus +.
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ANALÝZA – KROK 4:
KOMPLEXNÁ ANALÝZA

FÁZA METÓDY: 5

6

II. POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

Implementovali ste metódu v
rozsahu jedného

ÁNO

Prejdite k 6. fáze: HODNOTENIE

vyučovacieho procesu?
NIE

Zopakujte kroky 1-3 ANALÝZY
pri všetkých procesoch, v
ktorých ste použili metódu
ATC Erasmus +

63

FÁZA METÓDY: 6

HODNOTENIE

6

II. POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

Documentation
of Intelectual Output 7 under the name

Zoradenie použitých praktických

„The most effective training processes”

vyučovacích metód z hľadiska zmeny

bod 8.

v úrovni, rýchlosti zmeny a

Je jedným z hlavných cieľov použitia

akcelerácie zvýšenia v procese.

metódy ATC Erasmus + porovnať
Zhodnoťte efektívnosť praktických

analyzované procesy a vybrať
najlepší?

vyučovacích metód použitých v procese /
procesoch a celý proces / procesy z
hľadiska rozvíjania prierezových
kompetencií s ohľadom
na ∆Ci, ∆C, ∆Ri, ∆R, ai, a.

ÁNO
Porovnajte efektívnosť procesov, v

NIE
Vyhodnotenie získaných výsledkov a
určenie ďalších krokov v procese
zlepšovania.

ktorých ste použili metódu
ATC Erasmus + .

Výsledky týkajúce sa zmeny v úrovni
prierezových kompetencií u
individuálnych študentov.

Poradie porovnávaných procesov z
hľadiska ∆Ci, ∆C, ∆Ri, ∆R, ai, a.
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FÁZA METÓDY: 7

IMPLEMENTÁCIA

6

II. POUŽITIE V RÁMCI JEDNOTKY UNIVERZITY (NAPR. KATEDRY, FAKULTY, INŠTITÚTU), UNIVERZITY ALEBO SIETE
SPOLUPRACUJÚCICH UNIVERZÍT

Implementácia upraveného alebo nového procesu / procesov, v ktorých sa použili
Zaveďte metódu ATC Erasmus + na vašom

praktické vyučovacie metódy na akceleráciu rozvoja prierezových kompetencií

pracovisku, na celej univerzite alebo sieti

študentov na opakované použitie.

spolupracujúcich univerzít. Zabezpečte
formálne potvrdenie implementácie

Informácie zaslané spolupracujúcim zamestnancom a univerzitám o implementácii

metódy. Príklady dobrej praxe z

metódy a výsledkoch implementácie.

implementácie a potvrdenie o
implementácii sú súčasťou bodu 3 tejto

Stretnutia s kolegami k výsledkom a konzultáciám ohľadom možnostízlepšenia

príručky. Môžete využiť konzultácie s

procesov a prenesenia metódy ATC Erasmus + do ďalšieho vzdelávacieho procesu.

expertmi.Údaje pre ne sú súčasťou bodu 8
tejto príručky.

Periodické hodnotenie procesu alebo procesov na ich zlepšenie a zváženie zaradenia
tejto metódy do ďalšieho vzdelávacieho procesu.
V prípade siete spolupracujúcich univerzít ďalšia práca v oblasti zlepšovania procesu a
metódy ATC Erasmus +.
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ŠIRŠÍ KONTEXT ČINNOSTI
PROJEKTOVÉHO TÍMU
A KONTAKT S EXPERTMI
66

TECHNICKÁ UNIVERZITA POZNAŇ
INICIATÍVA
®
TECHNICAL KNOWLEDGE ACCELERATOR
V KONTEXTE PROJEKTOV

7
www.awt.org.pl

www.facebook.com/AWTPUT

Na Technickej univerzite
Poznaň je tento projekt
jednou z iniciatív Technical
Knowledge Accelerator ® .
Činnosti Technical Knowledge
Accelerator ® spĺňajú dva
základné ciele :
- iniciovanie aktivít vedúcich
k rýchlejšiemu technickému
rozvoju;
- iniciovanie aktivít
zabraňujúcich technicej
exklúzii.
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Metóda akcelerácie rozvoja prierezových
kompetencií v procese praktického
vzdelávania študentov
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Anna Mazur,

Izabela

Krzysztof Jakubiak,

Klaudyna

DSc

PhD, Eng.

Lewandowska, MSc

MSc, Eng.

Bogurska-Matys, MSc

Kontakt:
Poznan University of Technology, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60 - 965 Poznań, Poland
telefón: +48 61 647 58 13, + 48 61 224 45 21, mobil: 881 962 035, e-mail: awt@put.poznan.pl

Daria Rosińska, MSc
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VYSOKÁ ODBORNÁ ŠKOLA CENTRIA

7

Centria sa zameriava na:
- vzdelávanie
- regionálny rozvoj
- výskum, vývoj a inovácie
Strategické ciele na obdobie 2016-2020:
- zvýšiť integráciu vzdelávania a výskumu a
vývoja,
- zvýšiť financovanie zo strany zákazníkov,
- zdvojnásobiť financovanie výskumu a
vývoja z externých zdrojov,
- všestranne a efektívne využívať
partnerskú sieť,
- zvýšiť produktivitu výskumu a vývoja.
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vzdelávania študentov

TÍM EXPERTOV – VYSOKÁ ODBORNÁ ŠKOLA CENTRIA

Eija Huotari, PhD, Econ.

Hubert Spiz, MSc

Kari Ristimäki, PhD, Econ.,

Katarzyna Jämsä, MSc

Virve Antinoja, MSc

Mira Suikkanen, MSc

Janne Heikkilä, MSc

CEO

Sara Åhman, MSc

Hannu Leppälä, MSc, Eng.

Sandor Kovacs
lecturer

Kontakt:
Centria University of Applied Sciences, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola, Finland
telefón: +358 6 8680200, mobil: +358 44 44 92 724, e-mail: hubert.spiz@centria.fi
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TECHNICKÁ UNIVERZITA CZESTOCHOWA
Na Technickej univerzite Czestochowa je prezentovaný projekt spojený s nasledujúcimi iniciatívami:

7

VEDECKÁ ASOCIÁCIA PRE ORGANIZÁCIU A MANAŽMENT TNOIK
Príkladom dobrej praxe je spolupráca s expertmi Vedeckej asociácie pre organizáciu a
manažment (TNOiK), ktorí sú odborníkmi s vysokou kvalifikáciou, kompetenciami,
vedomosťami, zručnosťami a s odbornou praxou v organizácii a manažmente a
zaoberajú sa aj výskumom, vývojom a realizáciou projektov.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ORGANIZÁCIA TNOIK
Študentská vedecká organizácia TNOiK na Fakulte manažmentu

SYSTÉM KVALITY
Systém kvality – Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, Výzvy súčasnej didaktiky – zlepšovanie pracovného
štýlu akademických zamestnancov.

ÚRAD PRE KARIÉRU
Spolupráca s Úradom pre kariéru v rámci prípravy študentov na budúcu profesiu.
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TÍM EXPERTOV – TECHNICKÁ UNIVERZITA CZESTOCHOWA

Prof. PCz Waldemar

Prof. PCz Robert Kucępba,

Prof. Leszek Kiełtyka,

Edyta Kulej-Dudek,

Jędrzejczyk, PhD, Eng.

PhD, Eng.

DSc, PhD, Eng.

PhD, Eng.

Grzegorz Chmielarz, MSc

Kontakt:
Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Management Information Systems,
al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa, Poland
Telefón: +48 34 3250 314, + 48 34 3250 412 + 48 34 3250 414
E-mail: leszek.kieltyka@wz.pcz.pl, robert.kuceba@wz.pcz.pl, waldemar.jedrzejczyk@wz.pcz.pl,
edyta.kulej-dudek@wz.pcz.pl, grzegorz.chmielarz@wz.pcz.pl
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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

7

Proces vývoja Metódy
akcelerácie rozvoja
prierezových kompetencií
v praktickom vyučovaní
študentov, ktorá je
súčasťou projektu s
rovnakým názvom,
realizoval tím 8
partnerských inštitúcií zo 4
krajín, vrátane Univerzity
Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
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TÍM EXPERTOV –UNIVERZITA MATEJ BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Doc. Kamila Borseková,

Doc. Vanda Maráková,

Doc. Anna Vaňová,

Doc. Katarína Vitališová,

PhD, Eng.

PhD, Eng.

PhD, Eng.

PhD, Eng.

Kontakt:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta,
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovensko
Telefón: +421 48 446 62 17, +421 48 446 21 50, +421 48 446 21 78, mobil: +421 904 153 20
E-mail: kamila.borsekova@umb.sk
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UNIVERZITA MARIBOR
- FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Projekt predstavuje významnú súčasť neustálej snahy
Katedry strategického manažmentu a firemnej politiky
zlepšovať kompetencie študentov využívaním moderných
a aktuálnych prístupov v študijných procesoch a
programoch.

Vízia:
“Fakulta ekonómie a
podnikanie bude
vynikajúcou uznávanou
výskumne
orientovanou a
globálne prepojenou
školou pre ekonómiu
a podnikanie.”

Poslanie:
“Fakulta ekonómie a
podnikania prispieva k
celkovému rozvoju
jednotlivcov a podieľa sa na
rozvoji hospodárstva a
spoločnosti na národnej aj
širšej európskej úrovni
prostredníctvom syntézy
podnikovo-ekonomického
výskumu a vzdelávania.”

7
Toto úsilie zodpovedá vízii, poslaniu a
strategickým cieľom Fakulty ekonómie a
podnikania.

Strategická orientácia
Zmysluplný a efektívny výskum.
Stála podpora rozvoja fakulty a zamestnancov.
Spolupráca s podnikateľskou komunitou.
Aktuálne a efektívne bakalárske a magisterské
programy a celoživotné vzdelávanie v oblasti ekonómie
a podnikania.
Zvýšená internacionalizácia vo všetkých oblastiach
činnosti.
Podpora spoločensky zodpovedného správania
a morálne a eticky principiálneho konania.
Zabezpečenie interdisciplinárnych vedomostí
75
a šírenie povedomia o udržateľnom rozvoji.
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kompetencií v procese praktického
vzdelávania študentov

TÍM EXPERTOV –UNIVERZITA MARIBOR - FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA

Assoc. Prof. Dr. Jernej Belak

Full Prof. Dr. Mojca Duh

Kontakt:
University of Maribor, Faculty of Economics and Business,
Razlagova ul. 14, 2000 Maribor, Slovenia
Telefón: + 386 2 22 90 253
E-mail: mojca.duh@um.si

Assist. Prof. Dr. Tjaša Štrukelj
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EKONOMICKÁ UNIVERZITA WROCŁAW
V súlade so Stratégiou rozvoja Ekonomickej univerzity Wrocław, ktorá predpokladá modernizáciu (zvýšenie
atraktívnosti a flexibility študijných programov) vzdelávacej ponuky a jej prispôsobenie očakávaniam trhu, sa
realizujú nasledovné projekty:

7

VEDOMOSTNÍ VODCOVIA
Vedomostní vodcovia – vodcovia úspechu – patronát škôl – cieľ: získať študentov pred skončením
školy.

UPEVŇOVANIE KOMPETENCIÍ
3 projekty určené študentom všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity Wrocław – cieľom je zvýšenie
kompetencií, vrátane mäkkých kompetencií, najmä tých, ktoré oceňujú zamestnávatelia, a tým
zvýšenie šancí študentov EU Wrocław na trhu práce.

START-UP STÁŽE
2 projekty realizované v štyroch študijných odboroch – cieľ: zlepšiť kompetencie študentov v súlade s
výstupmi vzdelávania a trhu práce, poskytnúť podporu týkajúcu sa aktívneho začlenenia sa tejto
skupiny na trhu práce.

KARIÉRNE CENTRUM
Centrum pre rozvoj kariéry a profesiena Ekonomickej univerzite Wroclaw podporuje činnosť tak, aby
budúci zamestnanci firiem boli čo najlepšie pripravení na prácu.
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TÍM EXPERTOV – EKONOMICKÁ UNIVERZITA WROCŁAW

Professor

Professor Iwona Chomiak-Orsa,

Kazimierz Perechuda

PhD, hab.

Kontakt:
Wrocław University of Economics,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Telefón: +48 71 36 80 100, + 48 71 36 80 323
E-mail: beata.butryn@ue.wroc.pl

Beata Butryn, PhD

Małgorzata Sobińska, PhD

Anna Kuropka-Bułkowska,
MSc

78

FEDERÁCIA VZDELÁVANIA V JOKILAAKSOT – JEDU

7

Pracovný život v budúcnosti bude charakterizovať:
- digitalizácia,
- nezávislá práca,
- služby potrebné na každom pracovisku.
Prierezové kompetencie v odbornom vzdelávaní – študenti:
- získavajú zručnosti spôsobom, ktorý im najlepšie vyhovuje
(osobný študijný plán),
- zameriavajú svoje štúdium na získanie chýbajúcich zručností,
- oceňujú a využívajú predtým nadobudnuté zručnosti,
- môžu získať nové zručnosti v rôznych učebných prostrediach,
- môžu pracovať samostatne a učiť sa podľa plánu vypracovaného
učiteľom alebo študijným poradcom spolu so študentom.

Aktivity Federácie vzdelávania na projekte ATC majú tieto ciele:
Odborné vzdelávanie a prax zodpovedá zmenám v pracovnom živote a budúcim potrebám v oblasti kompetencií.
Štúdium poskytuje vlastnú študijnú dráhu pre mladých ľudí aj dospelých, ktorí už pracujú.
Viac učenia sa na pracovisku namiesto učenia sa v škole.
Predvídanie vzdelávacích potrieb.
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TÍM EXPERTOV – FEDERÁCIA VZDELÁVANIA V JOKILAAKSOT – JEDU

Hannu Simi, MSc

Tuula Leskinen, MSc

Anne Kaartinen, lic.

Kontakt:
Vocational Education Centre JEDU/The Federation of Education in Jokilaaksot
Maliskyläntie 2, 85500 NIVALA, Finland
Telefón: +358 40 142 8600, mobile: +358 40 3120 441, e-mail: hannu.simi@jedu.fi

Essi Rahja, MSc
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ZÁPADNÁ PRIEMYSELNÁ A OBCHODNÁ KOMORA

7

Západná priemyselná a obchodná komora je najväčšou organizáciou
hospodárskej samosprávy v Lubuskom vojvodstve v Poľsku. V súčasnosti má
viac než 300 členov – podnikateľských subjektov. Cieľom fungovania komory
je vytvorenie podmienok na rozvoj hospodárskeho života, medzinárodných
hospodárskych kontaktov a podporovanie iniciatív jej členov.
Projekt korešponduje s našimi súčasnými aktivitami: analyzujeme potreby
podnikateľov a zúčastňujeme sa na procese implementácie riešenia problému
nedostatku vhodných prierezových kompetencií u študentov – budúcich
zamestnancov.
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TÍM EXPERTOV – ZÁPADNÁ PRIEMYSELNÁ A OBCHODNÁ KOMORA

Kamila Szwajkowska

Kontakt:
The Western Chamber of Industrial and Commerce,
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland
Telefón: + 48 957390301, e-mail: projekty@ziph.pl
www.ziph.pl

Dariusz Przybyłek
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ODPORÚČANIA PRE ĎALŠÍ VÝSKUM
A ROZVOJ METÓDY
83

ODPORÚČANIA PRE ĎALŠÍ ROZVOJ
A ZLEPŠENIE METÓDY ATC ERASMUS+
(1)

8

Nasledujúce odporúčania pre ďalší rozvoj a zlepšenie vyvinutej, otestovanej a implementovanej metódy ATC Erasmus +
môžu byť užitočné najmä pre výskumné tímy, ktoré sa rozhodujú o začatí alebo pokračovaní spolupráce na zrýchlenie
rozvoja prierezových kompetencií s použitím praktických vyučovacích metód. Tieto odporúčania sa vzťahujú na jednotlivé
fázy metódy.
1. Odporúča sa rozšíriť a spresniť charakteristiku praktických vyučovacích metód používaných v iných krajinách, okrem
Fínska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Okrem toho sa odporúča rozšíriť vedomostnú základňu o rozvíjaní a úrovni
prierezových kompetencií v Európskej únii a v ďalších krajinách. V budúcnosti by bolo vhodné prejsť od textového opisu ku
kvantitatívnemu vyjadreniu.
2. V budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť vzorku podnikateľov zúčastňujúcich sa na projekte pri zisťovaní dopytu po
prierezových kompetenciách vrátane zručností, ktoré tvoria tieto kompetencie. Vzorka sa dá rozšíriť prostredníctvom
rozvoja sietí spolupráce s podnikmi podporujúcimi výskumné tímy a realizujúcimi výskum v iných krajinách, okrem tých,
ktoré sú partnersky zastúpené v projekte. Bolo by zaujímavé rozšíriť súbor otázok, pomocou ktorých by sa mohol výskum
prehĺbiť. Bolo by vhodné zabezpečiť pravidelné opakovanie výskumu.
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ODPORÚČANIA PRE ĎALŠÍ ROZVOJ
A ZLEPŠENIE METÓDY ATC ERASMUS+
(2)

8

3. V rámci MATICE by bolo dobré aktualizovať a následne rozšíriť katalóg metód. Bolo by tiež dobré zostaviť knižnicu
praktických vyučovacích metód s ich charakteristikami. S ohľadom na špecifickosť rôznych krajín a vzdelávacích systémov
by sa mala MATICA zlepšiť tak, že sa budú hľadať iné metódy hodnotenia vhodnosti praktických vyučovacích metód než
expertná metóda.
4. Na hodnotenie prierezových kompetencií študentov sa pri metóde ATC Erasmus + môžu využiť aj iné metódy než
samohodnotiaca metóda navrhovaná v projekte. K projektovej dokumentácii je priložený zoznam vzorových metód, ktorý
je otvorený. Pri výbere metódy treba brať do úvahy rozpočet a čas, ktorý majú výskumníci k dispozícii. Dôležité je tiež
sledovať vývoj metód na meranie úrovne prierezových kompetencií, ako sú podnikanie, tvorivosť, tímová práca a
komunikatívnosť. V programe Erasmus + sa napríklad rieši veľa projektov zameraných na zlepšenie metód na meranie
kompetencií.
5. Bolo by dobré urobiť výskum na rozšírenie vedomostí o vzťahoch pri zmene úrovne prierezových kompetencií v
procesoch praktického vzdelávania počas trvania týchto procesov. Bolo by zaujímavé prehĺbiť výskum v ďalších projektoch
zameraných na vplyv jednotlivých faktorov identifikovaných v projekte na zvýšenie prierezových kompetencií
(jednotlivých faktorov a skupín faktorov).
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6. Bolo by vhodné identifikovať alebo vyvinúť štandardizované procesy praktického vyučovania na akceleráciu rozvoja
prierezových kompetencií. Činnosť v rámci siete spolupráce to podporuje. Čím je väčšia podobnosť procesov a
podmienok, v ktorých sa budú využívať, tým je väčšia možnosť porovnať výsledky vzdelávania. Na druhej strane hodnotu
vo vzdelávacích procesoch je ich diverzita, ktorá berie do úvahy špecifické a individuálne charakteristiky študentov v
jednotlivých krajinách. Možno by malo význam hlbšie preskúmať hranice štandardizácie vzdelávacích procesov. V projekte
bolo identifikovaných niekoľko desiatok faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávací proces. Bolo by dobré pokračovať vo
výskume v ďalších projektoch zameraných na vplyv týchto faktorov na vzdelávací proces a na interakciu týchto faktorov.
7. Odporúčame zapracovať túto vyvinutú metódu alebo jej prvky do politiky regiónov či krajín. Existuje potenciál preniesť
jej využitie tiež do škôl, najmä stredných škôl, a začleniť ju ako súčasť procesu celoživotného vzdelávania v podnikoch
alebo podnikateľských sieťach.
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KOMPETENCIÍ V PROCESE PRAKTICKÉHO
VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV
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TECHNICKÁ UNIVERZITA POZNAŇ
®
TECHNICAL KNOWLEDGE ACCELERATOR
PL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5
60 - 965 POZNAŃ, POLAND
PHONE: + 48 61 224 45 21
MOBILE: +48 881 962 035
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VIAC INFORMÁCIÍ:
AccTraCom
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www.atcerasmus.eu
Projekt bol finančne podporený Európskou komisiou.
Táto publikácia vyjadruje iba názory autorov a Európska komisia
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