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Estónski zamestnávatelia
navštívili Duálnu akadémiu
TASR, dnes 15:15

Duálnu akadémiu, ktorú založili spoločnosti Volkswagen, Siemens a
Matador spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, dnes navštívila
delegácia zástupcov estónskych firiem.
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Bratislava 12. októbra (TASR) - Predstaviteľov zamestnávateľského zväzu Estónska, tamojšieho
ministerstva školstva, ale aj zástupcov estónskych výrobných spoločností a hotelov zaujímali skúsenosti
akadémie pri realizácii duálneho vzdelávania.
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Päť súrodencov pre záškoláctvo
vymeškalo vyše 1000 vyučovacích hodín
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Estónski zamestnávatelia navštívili Duálnu
akadémiu
V Prievidzi budú súťažiť študenti - baristi
z celého Slovenska
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V rámci návštevy si pozreli aj novú tréningovú halu, vybavenú prístrojmi a zariadeniami
špičkovej technológie, kde študenti aj rekvalifikanti z VW absolvujú praktickú časť výučby.
Hostí zaujímal predovšetkým pomer teórie a praxe pri príprave študentov, ako aj ich možné
uplatnenie po skončení stredoškolského štúdia.
Predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká ich informovala, že teoretické a praktické vyučovanie sa
strieda v týždňových cykloch, pričom praktická časť sa uskutočňuje vo forme odborného výcviku
a praktických cvičení, ako aj prázdninových stáží a brigádnickej činnosti. Štúdium je bezplatné a žiaci
dostávajú počas štúdia finančnú podporu na ubytovanie, dopravu, a tiež podnikové štipendium.
Vyzdvihla tiež skutočnosť, že po úspešnom ukončení štúdia budú mať absolventi garantované
zamestnanie vo Volkswagene, Matadore či Siemense.
"Okrem výučného listu a maturitného vysvedčenia získajú aj medzinárodne platný dvojjazyčný certifikát
nemeckej Asociácie obchodných komôr /AHK/ - doklad o odbornej spôsobilosti", povedala Široká.
Študijný pobyt delegácie estónskych zamestnávateľov koordinuje Slovensko-nemecká
obchodná a priemyselná komora. Počas trojdňového pobytu na Slovensku navštívia aj
viaceré firmy, ktoré sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Na programe majú aj
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stretnutie s predstaviteľmi Zväzu automobilového priemyslu.

Téma TASR

Študijný pobyt delegácie na Slovensku je súčasťou programu Erasmus, podporovaného Európskou
úniou. V rámci tohto projektu si tri baltské štáty Estónsko, Litva a Lotyšsko vymieňajú skúsenosti pri
rozvíjaní systému duálneho vzdelávania a nadväzujú spoluprácu v tejto oblasti aj s ďalšími členskými
štátmi EÚ. Práve skvalitnenie odborného vzdelávania, výraznejšie prepojenie štúdia s praxou, a tým aj
lepšia pripravenosť absolventov odborných škôl na požiadavky trhu práce sú súčasťou terajších
reforiem v troch baltských krajinách. Projekt Erasmus potrvá tri roky a skončí sa na jar budúceho roku.
TASR informoval Slavomír Maličkai z Duálnej akadémie.
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