DUÁL
Naše skúsenosti a odporúčania
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Program webinára
≈




ČO SA PODARILO:
prezentácia duálu na základných školách (Ľubomír Billý)
aktivity Talentcentra (Viera Holešová, Michal Hacaj)
(online) exkurzie u zamestnávateľa (Ľubomír Billý)

≈ ČO NÁS ČAKÁ V BUDÚCNOSTI:
 pokračovanie aktivít (Ľubomír Billý)
 potenciálna spolupráca (Ľubomír Billý, Viera Holešová,
Michal Hacaj)

ČO JE DUÁL?

Aktuálny počet prvákov v duáli 2020/2021
1469 zapojených
zamestnávateľov do duálu
Zamestnávateľ

Počet prvákov v duáli

2269 prvákov v duáli
Názov odboru

Počet prvákov v duáli

U. S. Steel Košice, s.r.o.

101

Mechanik nastavovač

263

Volkswagen Slovakia, a.s.

68

Mechanik – mechatronik

202

ZF Slovakia, a.s.

50

Kuchár

166

47

Mechanik elektrotechnik

160

Čašník, servírka

152

Obchodná akadémia

111

Autoopravár – mechanik

96

Obchodný pracovník

89

Schaeffler Kysuce, spol. s
r.o.
Tatry mountain resorts,
a.s.
Železiarne Podbrezová a.s.
thyssenkrupp rothe erde
Slovakia, a.s.
Deutsche Telekom Systems
Solutions Slovakia s.r.o.

41
31
30
30

LEKOS, s.r.o.

24

Continental Matador
Rubber, s.r.o.

24

Programátor obrábacích a
zváracích strojov a
zariadení
Mechanik strojov a
zariadení

87
85

Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality OVP“
≈ pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ho
realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci
so:





zamestnávateľskými stavovskými organizáciami,
samosprávou,
miestnou štátnou správou,
so základnými a strednými odbornými školami.

≈ projekt realizovaný v 2016-2020
≈ Centire vstúpilo do projektu v roku 2019
≈ úlohou Centire bola realizácia aktivít na základných
školách, Talentcentrum a oslovenie nových
zamestnávateľov

Čo sa podarilo?

Propagácia duálu
na základných školách

Prezentácia duálu
≈
≈
≈
≈
≈

prezentácia žiakom 8. a 9. ročníka,
stretnutia s pedagógmi,
prezentácia na rodičovských združeniach,
súťaž,
prezentácia v médiách.

Prezentácia duálu na ZŠ v číslach
8 regionálnych koordinátorov (+ ďalší prezentujúci),

879 navštívených základných škôl,

1051 prezentácií duálu (z toho 100 online)

prezentácií sa zúčastnilo vyše 28 tisíc žiakov

Súťaž „Duál je reál vzdelávanie“
≈ nástroj pre propagáciu
duálneho vzdelávanie nielen
pre žiakov, ale aj pre rodičov
≈ predstavenie výhod a
fungovania duálu a
predovšetkým prezentácia
pestrého spektra
zamestnávateľov zapojených
do duálu
≈ zapojilo sa vyše 2000 žiakov
≈ sponzorom súťaže bolo 19
zamestnávateľov z rôznych
odborov a regiónov

TVOJ TALENT – TVOJA BUDÚCNOSŤ
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje|www.esf.gov.sk, www. minedu.sk

Talentcentrum
≈ Centrum pre kariérovú orientáciu a výber povolania
≈ Inovatívna ponuka podpory pri kariérovom smerovaní žiakov
základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Na jednom
mieste získajú komplexné informácie a priestor pre
zodpovedanie otázok, aj konkretizáciu predstáv o štúdiu a
práci.

≈ Pilotné miesto:


Dvorčianska 629, NITRA

Zameranie aktivít Talentcentra
ČO ĎALEJ S
INFORMÁCIAMI
PRI
ROZHODOVANÍ O
BUDÚCOM
POVOLANÍ

KDE HĽADAŤ
INFORMÁCIE O
ŠKOLÁCH A
POVOLANIACH, A
AKO
INTERPRETOVAŤ
DOTAZNÍKY.

ČO JE TALENT
POJMY SCHOPNOSŤ A
ZRUČNOSŤ
PROCES
ROZHODOVANIA
O
BUDÚCEJ KARIÉRE

PROCES
SEBAPOZNANIA
CEZ
DOTAZNÍKY
ZÁUJMOV,
VŠEOBECNÝCH
A
ŠPECIFICKÝCH
SCHOPNOSTÍ

TALENTCENTRUM
Je tu pre žiakov –
prostredníctvom exkurzií a
pre rodičov formou
individuálnych konzultácií

Pilotné Talentcentrum – 02-11/2020
V
C
E
N
T
R
E

≈

Fyzický priestor
Talentcentra v
Nitre na
Dvorčianskej ulici
Zrealizovaných 28
exkurzií pre 560
žiakov

N
A
Z
Š

Aktivity na
základných
školách
Uskutočnené
aktivity na 93
školách a práca s
1860 žiakmi

O
N
L
I
N
E

Vytvorené online
talentcentrum z
dôvodu
mimoriadnej
situácie
viac ako 1600
žiakov

Z vyjadrení žiakov vyberáme:
„Ďakujem za túto prednášku, dalo mi to veľa. Doteraz som veľmi nemal prehľad o tom, čo
ďalej.“
„Ďakujem za tento program, bolo to veľmi zaujímavé a aj zábavné...”
„Ďakujem za pomoc pri vyberaní strednej školy.”

TALENTCENTRUM
Prečo v ňom pokračovať:

≈ „Program Centra orientácie odporúčam
ďalším školám. Pomáha žiakom presnejšie
poznať samého seba – svojho talentu a
rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho
povolania“
o Jana Baťalíková, ZŠ Štúrovo

≈ „Organizácia exkurzie premyslená,
prispôsobená veku žiakov. Sleduje
súčasné trendy aj záujmy žiakov,
uplatnenie na trhu práce a pozdvihnutie
sebavedomia žiakov“
o Monika Zimovčáková, ZŠ Mierová, Želiezovce

≈ „Určite by som projekt odporučila s
vysokou pravdepodobnosťou ďalším
školám. Pre mnohých účastníkov projektu
je veľkou motiváciou, spojenou so
sebapoznávaním, pri výbere povolania.“
o Iveta Gašparová, ZŠ Beethovenova, Nitra

Aké to bolo pre nás
≈ Prijatie zo strany škôl a žiakov
≈ Záujem žiakov – aktuálna téma

≈ Živosť a spontánnosť
≈ Vzájomné učenie

(Online) exkurzie žiakov ZŠ u zamestnávateľov
≈ prezentácia zamestnávateľov a ich prevádzok zapojených
do systému duálneho vzdelávania žiakom 8. a 9. ročníka

≈ doteraz zrealizovaných 64 fyzických exkurzií v 31 firmách za
účasti 900 žiakov a a 50 online exkurzií za účasti 4500
žiakov

Prieskumy

Rozhodovanie o SŠ
≈ Pomoc s rozhodovaním o výbere strednej školy
Kto ti pomáhal s rozhodovaním o výbere strednej školy?
40%

Žiaci 9. roč. ZŠ

38%

35%
30%
25%
20%
13%

15%

15%
10%

10%

8%

10%

5%

5%

Žiaci SOŠ v duáli

1%

0%
Rodičia

Výchovný
poradca / učiteľ

Kamaráti

Internet

Podujatie s
prezentáciou
stredných škôl

Sociálne siete a
médiá

Zamestnávateľ

Iné

Ako si sa dozvedel/a o možnosti štúdia v duálnom vzdelávaní?

≈ Informácie o
duálnom
vzdelávaní

40%
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30%
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20%

13%

15%

7%

10%

10%

7%

5%

5%

1%

0%

Na výstave
(infodays)

Od
regionálneho
koordinátora / v
Dual pointe

0%
Na základnej
škole

Po podaní
prihlášky na
strednú školu

Po nástupe na
Od
strednú školu zamestnávateľa,
počas
prezentácie na
našej škole

Od rodičov

Od kamarátov

Cez internet,
sociálne siete a
médiá

Žiaci SOŠ
≈ Výber strednej školy a študijného odboru
Na základe čoho si si vybral/a strednú školu?
30%

28%

25%

25%

23%

21%

20%

16%

15%
7%

10%

6%

3%

5%
0%
Škola má dobrú
povesť

Kvôli
kamarátom,
ktorí tam
študujú

Škola je blízko
môjho bydliska

Na základe
Uplatnenie
Pokyn od
Odporúčanie
návštevy dňa absolventov po zamestnávateľa, základnej školy
otvorených ukončení školy u ktorého som
dverí a
úspešne
informačných
absolvoval
materiálov
výberové
konanie do DV

Vybrali mi ju
rodičia

Na základe čoho si si zvolil/a odbor, v ktorom študuješ?
60%

51%

50%

Žiaci SOŠ nepoznajú
dobre fungovanie
systému duálneho
vzdelávania.
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14%

10%

4%
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0%
Odbor ma zaujíma a Odbor ponúka veľa
chcem v ňom v
možností uplatnenia
budúcnosti pracovať
sa

Práca v odbore je
dobre platená

Odbor ma v našej
rodine tradíciu

Odbor mi bol
Bol/a som si pozrieť u
odporučený zamestnávateľa
rodinou, kamarátmi, povolania, na ktoré
základnou školou
odbor pripravuje

Záujem o duálne vzdelávanie je u žiakov ZŠ vysoký
Ak si plánoval/a ísť na strednú odbornú školu (SOŠ, strednú priemyslovú školu, obchodnú akadémiu,
hotelovú akadémiu), rozmýšľal/a si nad možnosťou duálneho vzdelávania?
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Nitriansky
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Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Nie

Zdroj: Vlastné spracovanie. Správa zo spätnej väzby za rok 2020 (ZŠ, PZ, žiakov a ich rodičov).

Košický

Duál je najatraktívnejší pre žiakov ZŠ
v Trnavskom kraji
Ak si bol/a prijatý/á na strednú odbornú školu vybral/a si si duálne vzdelávanie?
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Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky
Áno

Nie

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Nejdem študovať na strednej odbornej škole

Zdroj: Vlastné spracovanie. Správa zo spätnej väzby za rok 2020 (ZŠ, PZ, žiakov a ich rodičov).

Košický

Prax a financie sú na duáli
pre žiakov ZŠ najatraktívnejšie
Prečo si si vybral/a duálne vzdelávanie?
30%
27%
25%
21%
20%
15%
15%
11%

10%
10%

8%
6%

5%

3%

0%
Financie

Nové skúsenosti

Práca po
skončení SOŠ

Prax

Výhody SDV

Iné

Neviem

Zdroj: Vlastné spracovanie. Správa zo spätnej väzby za rok 2020 (ZŠ, PZ, žiakov a ich rodičov).

Neuvedené

Potenciál duálu je v zapájaní ďalších odborov
Prečo si si nevybral/a duálne vzdelávanie?
40%

37%
34%
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25%
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9%

10%
6%
5%

1%

3%
1%

0%

1%

6%

1%

0%
Nedostatok Odbor/škola nie Prednosť štúdia
informácií o SDV je zapojený do na škole pred
SDV
praxou

Štúdium na VŠ

Vlastný výber Vzdialenosť školy Záväzok práce u
zamestnávateľa
od bydliska
zamestnávateľa
po skončení
školy

Iný

Nezáujem

Zdroj: Vlastné spracovanie. Správa zo spätnej väzby za rok 2020 (ZŠ, PZ, žiakov a ich rodičov).

Neviem

Neuvedené

Naše skúsenosti a odporúčania (1)
≈ KĽÚČOVÁ ÚLOHA RODIČOV V ROZHODOVANÍ O STREDNEJ ŠKOLY
 organizácie MŠVVaŠ SR by mali realizovať dlhodobú kampaň pre
propagáciu duálneho vzdelávania
 pokračovať v prezentáciách na rodičovských združeniach
 zvyšovať podiel rozhodovania žiakov o svojom budúcom povolaní
 zvyšovať osvetu o povolaniach, resp. odboroch – ich výhody,
uplatnenie, platové podmienky a pod.
≈ VNÍMANIE POVOLANÍ / ODBOROV / REMESIEL zo strany žiakov
 zvyšovať osvetu o povolaniach, resp. odboroch – ich výhody,
uplatnenie, platové podmienky a pod.
 absolvovať exkurzie u zamestnávateľov

Naše skúsenosti a odporúčania (2)
≈ ZVYŠOVAŤ POVEDOMIE O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
 realizovať všeobecnú prezentáciu o duálnom vzdelávaní na konci
8. ročníka / začiatok 9. ročníka (zo strany ŠIOV/proaktívne zo
strany ZŠ)
 prezentovať skúsenosti žiakov základnej školy/absolventov, ktorí
sa zapojili do duálneho vzdelávania
 vysvetľovať pravidlá fungovania duálneho vzdelávania / znížiť
komplikovanosť systému duálneho vzdelávania
 predstaviť všetky relevantné a pravdivé informácie o duálnom
vzdelávaní
 predstaviť žiakom (i rodičom) portál www.dualvkocke.sk /
www.potrebyovp.sk ako stály zdroj informácií
 prezentovať duálne vzdelávanie zaujímavou, hravou formou

Čo nás čaká v budúcnosti?

Pokračovanie projektových aktivít
≈ potenciálne predĺženie národného projektu do 06/2021 (+
potenciálna udržateľnosť projektu)

≈ potenciálne pokračovanie prezentácií duálu na základných
školách v gescii ŠIOV – odovzdané kontakty
≈ fungovanie Duál pointov a Talentcentra
≈ informácie: www.dualvkocke.sk

Webináre pre kariérnych poradcov
ako rozvíjať u žiakov kritické myslenie, sebapoznanie a ako im odovzdávať
informácie o svete práce vzhľadom k veku

≈
≈
≈
≈

Teoretické prístupy v kariérovom poradenstve
Nové trendy v kariérovom poradenstve
Vytváranie a skúšanie si konkrétnych aktivít
Odovzdávanie si skúseností navzájom

Potenciálna spolupráca s Centire
≈ systematická organizácia online podujatí a exkurzií v spolupráci
so skupinou stredných škôl pre žiakov základných škôl
≈ sieťovanie základných škôl a stredných škôl a zamestnávateľov
v regióne
≈ grantové poradenstvo: www.grantexpert.sk (zadarmo registrácia)

≈ školenie: Od nápadu k projektu
≈ webinár: Prečo sa (ne)zapojiť do medzinárodných projektov?

Poďakovanie
≈ Ďakujeme za Vašu spoluprácu a ochotu pri realizácii aktivít
národného projektu!
≈ Želáme Vám veľa úspechov vo Vašej náročnej a zmysluplnej
práci a veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme pri
realizácii zaujímavých aktivít!
Tím Centire

Kontakt
≈ E-mail: lubomir.billy@centire.com
≈ Tel. kontakt: 0903 415 872

