
CIELE PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je identifikovať základné 
chýbajúce zručnosti v elektrotechnickom a strojárskom 
priemysle, vytvoriť štyri osnovy, ktoré vyplnia chýbajúce 
medzery a natrvalo sa začlenia do osnov vzdelávacích 
inštitúcií v spolupracujúcich krajinách na projekte a po 
celej Európe.

Medzi ciele projektu patrí aj:

  Zvýšenie aktuálnosti stredoškolského odborného a 
celoživotného vzdelávania, reagovanie na potreby 
konkrétnych štandardov zamestnania – pracovných 
profilov

  Podpora spolupráce medzi poskytovateľmi 
vzdelávania a priemyselnou praxou

  Tvorba vzdelávacích výstupov porovnateľných a 
použiteľných v členských štátoch EÚ

  Podpora mobility študentov a pracovníkov

  Podpora ďalšieho vzdelávania pracovníkov

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV
Výsledky projektu budú udržateľné vďaka:

  Propagácií osnov školení prostredníctvom 
zamestnávateľských organizácií smerom k ich 
členským spoločnostiam – možnosť využitia školení 
ich zamestnancami

  Integrácie osnovy do národnej vzdelávacej sústavy 
(Štátnym inštitútom odborného vzdelávania), s cieľom 
implementovať osnovy do študijných plánov SOŠ

  Využitiu osnov pri výučbe v partnerskej škole, Strednej 
odbornej škole Stará Turá 
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PREDSTAVENIE
Vzhľadom k rýchlemu rozvoju technológií a vedomostí, 
európske spoločnosti v strojárskom a elektrotechnickom 
sektore zisťujú, že je stále zložitejšie nájsť kvalifikovanú 
pracovnú silu, ktorá by mohla splniť požiadavky ich 
výrobných procesov. Neaktuálne vzdelávacie systémy a 
nedostatok flexibility v školstve prispieva k rozširovaniu 
medzier medzi úrovňou absolventov a požiadavkami 
priemyslu.  

Na druhej strane pracovníci čelia problému, ako udržať 
krok s neustále sa meniacimi požiadavkami priemyslu 
tak, aby ostali zamestnateľní, konkurencieschopní a 
produktívni. Je zrejmé, že ak chceme reindustrializovať 
Európu, bude potrebné prijať rozsiahle opatrenia, aby 
zamestnanci spĺňali požiadavky trhu.

Projekt SkillME je navrhnutý ako reakcia na tieto potreby. 
Ide o spoločný projekt zamestnávateľských organizácii, 
stredných odborných škôl a národných regulačných 
partnerov v 4 krajinách Európskej únie: Chorvátsko, 
Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko, ktorých spoločným 
cieľom je:

  identifikovať najviac potrebné zručnosti v 
elektrotechnickom a strojárskom priemysle a

  vypracovanie študijných osnov na vyplnenie týchto 
medzier. 

Cieľom projektu je zlepšenie uplatniteľnosti 
pracovníkov, zníženie nezamestnanosti ako aj 
zlepšenie konkurencieschopnosti v európskych 
elektrotechnických a strojárskych spoločnostiach na 
európskej ako aj svetovej úrovni.  

PLÁN PROJEKTU
Mnoho spoločností v elektrotechnickom a strojárskom 
priemysle v spolupracujúcich krajinách identifikovalo 
podobné chýbajúce zručnosti u svojich pracovníkoch. 
Najčastejšie pracovníkom chýbali zručnosti v týchto 
oblastiach:

1. Technická dokumentácia

2. CAD/CAM systémy

3. Automatizácia

4. Nové materiály

Najviac chýbajúce zručnosti boli vybrané na základe 
dôkladného prieskumu, ktorý zahŕňal rozhovory so 
zástupcami odvetvia ako aj prehľad existujúcich rozborov 
o medzerách v zručnostiach. Na základe toho, projektoví 
partneri vytvoria štyri učebné osnovy, ktoré sa doplnia do 
existujúcich študijných odborov. Študenti i zamestnanci 
budú mať možnosť zúčastniť sa na týchto kurzoch. 

Projekt SkillME chce riešiť chýbajúce zručnosti 
vo výrobe v elektrotechnickom a v strojárskom 
priemysle, zlepšiť zamestnateľnosť pracovníkov 
a zlepšiť schopnosť odborných škôl a inštitúcií 
celoživotného vzdelávania  reagovať na potreby 
a požiadavky nových zručností na trhu práce pre 
konkrétne odvetvie.

CIEĽOVÉ SKUPINY
Hlavnými príjemcami výsledkov a výstupov z projektu sú:

  Spoločnosti v elektrotechnickom a strojárskom 
priemysle, ako aj ďalšie priemyselné spoločnosti

  Študenti a učni

  Zamestnanci výrobných spoločností

  Odborné školy a inštitúcie celoživotného vzdelávania 

  Ďalšie rozhodujúce osoby zapojené do problematiky 
trhu práce a odborného vzdelávania


