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PROJEKT skillME
Projekt skillME alebo Zručnosti v strojárskom a elektrotechnickom
priemysle je trojročný projekt spolupráce medzi poskytovateľmi odborného
vzdelávania a praktického vyučovania, národnými regulačnými partnermi a
zástupcami strojárskeho a elektrotechnického priemyslu v členských štátoch EÚ
Chorvátsku, Lotyšsku, Slovensku a Slovinsku, ktorý sa zameriava na
identifikáciu najtypickejších medzier v zručnostiach v strojárskom a
elektrotechnickom priemysle a na vypracovaní osnov, ktoré zaplnia tieto
medzery a ktoré budú súčasťou národných vzdelávacích programov.
Projekt prebieha od novembra 2014 do októbra 2017 a je spolufinancovaný
programom EÚ Erasmus+.

NAJNOVŠIE SPRÁVY
9. a 10. mája 2017 sa projektoví partneri zúčastnili 6. stretnutia projektových
partnerov v Liptovskom Mikuláši, na Slovensku. Organizátormi stretnutia bol Slovenský
projektový partner ZEP SR – Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej
republiky. Cieľom stretnutia bola prezentácia dokončených, prebiehajúcich a budúcich
projektových aktivít, súvisiacich predovšetkým s implementáciou pilotných školení.
Partneri z odborných škôl prezentovali výsledky a zistenia a pokúsili sa zhodnotiť funkčnosť a
adekvátnosť implementovaných kurikúl.

Projekt skillME šieste partnerské stretnutie na Slovensku, 9.–10. Máj 2017
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PILOTNÉ ŠKOLENIA
V prvých 24 mesiacoch projektu partneri identifikovali štyri najzávažnejšie medzery
v zručnostiach študentov a pracovníkov v strojárskom a elektrotechnickom priemysle
v zúčastnených krajinách, ktorými sú: ČÍTANIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE,

SYSTÉMY CAD/CAM, MACHINE VISION a KOMPOZITNÉ MATERIÁLY. Keďže
v oblasti čítania technickej dokumentácie sú značné rozdiely medzi strojárskym
a elektrotechnickým priemyslom, pre každý zo sektorov boli vyvinuté rozdielne kurikulá.
Partneri navrhli kurikulá a školiace materiály na zaplnenie týchto medzier a
implementovali pilotné školenia zvlášť pre študentov a zvlášť pre zamestnancov
v elektrotechnickom a strojníckom priemysle vo všetkých projektových krajinách, tzn. Na
Slovensku, v Chorvátsku, Slovinsku a Lotyšsku. Pilotné školenia sa momentálne nachádzajú vo
svojej finálnej fáze.
V Septembri 2017, partner projektu, ktorý dohliadal na implementáciu pilotných školení,
Riga Technical College z Lotyšska, vypracuje záverečnú správu o pilotných školeniach
zahŕňajúcu všetky pilotné aktivity implementované na národnej úrovni zameriavajúc sa na
vplyv školení a odporúčania pre budúce aktivity.

SkillME implementácia v projektových krajinách
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ČO BUDE NASLEDOVAŤ?
Projekt skillME vstupuje do svojej záverečnej fázy a skončí sa v októbri 2017. V nasledujúcich
mesiacoch sa projektoví partneri zamerajú na nasledovné aktivity:


Národný partner a získaná škola ukončia záverečné pilotné školiace aktivity.
Partner projektu, ktorý dohliadal na implementáciu pilotných školení, Riga Technical
College z Lotyšska, vypracuje záverečnú správu o pilotných školeniach
zahŕňajúcu všetky pilotné aktivity implementované na národnej úrovni zameriavajúc sa
na vplyv školení a odporúčania pre budúce aktivity.



K príležitosti ukončenia projektu a na vyzdvihnutie jeho výsledkov projektoví partneri
zorganizujú národné konferencie a finálne projektové konferencie. Ich cieľom
bude prezentovať úspechy projektu národným a európskym zainteresovaným stranám,
propagovať trojstrannú spoluprácu (medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania,
zástupcami priemyslu a regulačnými partnermi) pri zapĺňaní medzier v zručnostiach v
sektore a ďalej šíriť výsledky projektu.



Aliancia pre rozvoj OVP v strojárskom a elektrotechnickom priemysle: Na
šiestom stretnutí partnerov bolo odsúhlasené, že na záverečnej konferencii sa podpíše
dokument o založení Aliancie, čím sa partneri zaviažu sformovať Alianciu po skončení
projektu za účelom posilnenia spolupráce, výmeny informácií o medzerách
v zručnostiach, vytvorenia akčného plánu na akreditáciu kurikúl vytvorených v projekte
skillME vo všetkých 4 projektových krajinách, na získanie nových národných
i európskych členov a vytvorenie silnej medzinárodnej siete.

Všetky výsledky projektu budú prezentované na ZÁVEREČNEJ PROJEKTOVEJ
KONFERENCII za prítomnosti všetkých štyroch zúčastnených krajín.

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA skillME PROJEKTU
Podľa dohody sa ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA skillME PROJEKTU uskutoční 4. októbra
2017 v Ljubljane, v Slovinsku, v priestoroch koordinátora projektu, Obchodnej a
priemyselnej komory Slovinska – Asociácie strojárskeho priemyslu. Chorvátsky, lotyšský a
slovenský projektový tím zorganizuje tiež národné konferencie pre národných zástupcov
zamestnávateľov v septembri 2017 v ich krajinách. Viac informácií bude dostupných na
projektovej stránke: www.gzs.si/skill-me.
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