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ÚVOD 

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. V oblasti vzde-
lávania a odbornej prípravy podporuje okrem iného mobilitu do zahraničia pre široké spektrum 
cieľových skupín: od žiakov, študentov a dospelých učiacich sa až po učiteľov, riadiacich pracov-
níkov a odborných zamestnancov vzdelávacích organizácií. 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pôsobí pod Sloven-
skou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a podporuje a vykonáva 
program na národnej úrovni a pôsobí ako spojivo medzi Európskou komisiou a účastníckymi 
organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Okrem riadenia programu na národ-
nej úrovni je jej ambíciou monitorovať a vyhodnocovať dopady podpory poskytovanej prostred-
níctvom programu za účelom zefektívnenia a skvalitnenia prínosu programu.

Európska komisia vníma mobilitné projekty ako aktívne nástroje, ktoré podporujú lepšiu uplat-
niteľnosť ľudí na trhu práce. V dlhodobom horizonte majú mobilitné projekty ambíciu prepájať 
vzdelávacie inštitúcie so sférou výskumu a s podnikateľským prostredím a podporiť tak regio-
nálny rozvoj. Program Erasmus+ si kladie za cieľ prispievať k cieľom stanoveným v strategickom 
rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET20201 a v stratégii Európa 
20202. Menovite v záveroch Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sa uvádza:

„Mobilita študujúcich a učiteľov a ich školiteľov by sa ako zásadný prvok celoživotného vzdelávania 
a dôležitý prostriedok zvyšovania zamestnateľnosti a prispôsobivosti ľudí mala postupne rozšíriť  
s cieľom urobiť zo zahraničných vzdelávacích pobytov – tak v Európe, ako aj ďalej vo svete – pra- 
vidlo, a nie výnimku.“

Mobility učiacich sa, ale aj pedagogických a  odborných pracovníkov, vedú k  zvyšovaniu ich 
zručností a vedomostí. Inými slovami, mobility prispievajú k zvyšovaniu kvalifikácií účastníkov 
mobilít a k ich lepšej adaptácii na aktuálne potreby a požiadavky trhu práce. Nemenej dôležitý-
mi oblasťami, ktoré sú vyžadované nielen trhom práce, je zvyšovanie jazykových kompetencií 
a rozvoj tzv. mäkkých zručností (soft skills), akými sú samostatnosť či zodpovednosť.

1 https://www.minedu.sk/data/att/12095.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32013R1288

https://www.minedu.sk/data/att/12095.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32013R1288
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Predložená štúdia je zameraná na zisťovanie, do akej miery podporili realizované mobi-
lity profesijný aj osobný rozvoj účastníkov, a  to prostredníctvom dotazníkového priesku-
mu, analýzou záverečných správ (desk study) a osobnými rozhovormi. Podobná téma 
bola predmetom štúdie s  názvom „Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v odbornom 
vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní“, ktorú publikovala SAAIC – Národ-
ná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu v  roku 2017 a  bola zameraná 
na mobilitu zamestnancov.

Veľké množstvo projektov využíva nástroje transparentnosti (ako napr. Europass a ECVET3), 
ktorých úlohou je poskytnúť jasné a presné informácie o tom, aké vedomosti, zručnosti a kom-
petencie účastník mobility v zahraničí nadobudol. Táto štúdia je tak určená nielen tým, ktorí 
aktívne participujú na implementácii programu Erasmus+. Predstavuje významné informácie aj 
pre subjekty formujúce potreby trhu práce, najmä zamestnávateľov či personálne agentúry, ktorí 
hľadajú kvalifikovanú pracovnú silu. Štúdia im predstaví nielen program ako taký, ale aj pridanú 
hodnotu, ktorá z neho plynie vzhľadom na ich aktuálne potreby. 

3 Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave 
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MOBILITNÉ PROJEKTY

Mobilitné projekty v sektore odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v rámci Kľúčovej akcie 
1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sú jedinečnou príležitosťou pre školy, prípadne iné in-
štitúcie aktívne v OVP, vyslať učiacich sa (žiakov alebo čerstvých absolventov) a zamestnancov  
na stáž alebo odbornú prípravu do zahraničia, kde získavajú cenné skúsenosti nielen na odbor-
nej úrovni, ale aj jazykovej a osobnostnej. Mobility tak predstavujú konkrétnu formu spolupráce 
medzi organizáciami a realizujú sa v rámci tzv. mobilitných projektov.

Učiaci sa (žiaci, čerství absolventi) môžu absolvovať stáž na pracovisku alebo v škole (s prak-
tickým vyučovaním v podniku alebo v inej relevantnej organizácii). Čerství absolventi ju musia 
zrealizovať v priebehu jedného roka od ukončenia štúdia. V prípade mobility zamestnancov 
existujú dva typy: výučba/pobyt v rámci odbornej prípravy alebo odborná príprava zamest-
nancov. Výučba prebieha v partnerskej strednej odbornej škole v zahraničí; pobyty v rámci od-
bornej prípravy umožňujú zamestnancom podnikov poskytovať odbornú prípravu v organizácii 
OVP v zahraničí. Odborná príprava zamestnancov podporuje profesijný rozvoj zamestnancov 
odborného vzdelávania a prípravy vo forme stáží alebo hospitácií, tzv. job shadowing, v zahra-
ničí v podniku alebo v akejkoľvek inej organizácii OVP.

Na Slovensku je tento typ mobilitných projektov veľmi populárny a každoročne dopyt prevyšuje 
ponuku, čo dokazujú aj nasledujúce údaje:

Výzva Počet podaných 
projektov

Počet schválených 
projektov Úspešnosť %

2014 139 85 61,2 %

2015 148 94 63,5 %

2016 188 86 45,7 %

2017 185 110 59,5 %

2018 200 102 51 %
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METODOLÓGIA 

Mobilitné projekty a ich prínos sú často predmetom záujmu rôznych analýz a štúdií. Táto štúdia 
je zameraná na zmapovanie prínosu mobilitných projektov v sektore odborného vzdelávania 
a prípravy pre rozvoj odborných, jazykových a interpersonálnych zručností účastníkov, zis-
tenie silných stránok vzdelávacích mobilít, ako aj možností zvýšenia ich účinnosti a efektív-
nosti.

Za týmto účelom SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu realizovala v mesiacoch apríl až jún 2018 prieskum. Celkovo bolo oslovených 161 in-
štitúcií a 3 967 jednotlivcov.

V prieskume boli použité nasledujúce formy zberu dát: 

A. online dotazníky zaslané trom cieľovým skupinám

•	 145 inštitúciám, ktoré mali do konca roka 2017 ukončený minimálne jeden projekt 
KA1 v sektore OVP;

•	 účastníkom vzdelávacích mobilít v  rámci skúmaných projektov, ktorí dali súhlas 
s opätovným kontaktovaním zo strany národnej agentúry; samostatný dotazník bol 
zaslaný 219 zamestnancom a 3 748 učiacim sa.

B. osobné/telefonické rozhovory

•	  so 16 rôznymi inštitúciami, ktoré mali do konca roka ukončené minimálne 3 projekty 
KA1 v sektore OVP.

C. analýza záverečných správ

•	 záverečné správy z mobilít 80 inštitúcií, ktoré uviedli svoje identifikačné údaje v dotaz-
níkovom prieskume alebo boli oslovené na osobné/telefonické rozhovory.

Štúdia je rozdelená na dve časti: prvá časť je zameraná na zistenia v inštitúciách a druhá časť je 
zameraná na zistenia u jednotlivcov (zamestnancov a učiaich sa). 

V tejto štúdii pod inštitúciou myslíme zväčša školy a pod pojmom učiaci sa myslíme žiakov, 
prípadne absolventov týchto škôl. 
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ZISTENIA Z DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU    
V INŠTITÚCIÁCH 

PRIESKUMNÁ VZORKA
Prieskum, ktorý realizovala národná agentúra v jarných mesiacoch 2018, mal tri formy - online 
dotazník,  osobné/telefonické rozhovory a analýza záverečných správ (desk study). Celkovo bolo 
oslovených 161 inštitúcií v sektore odborného vzdelávania a prípravy, ktoré realizovali mobilitné 
projekty v rámci programu Erasmus+ v rokoch 2014 - 2018. Online dotazník bol zaslaný 145 
inštitúciám. Na dotazník odpovedalo 87 z nich, čo predstavuje 60 % návratnosť. Väčšina respon-
dentov boli školy. Osobné/telefonické rozhovory so zástupcami škôl (riaditeľmi, koordinátormi 
projektov) sa uskutočnili v 16 inštitúciách. Spätnú väzbu poskytlo súhrnne 103 inštitúcií, čo 
predstavuje 64 % všetkých oslovených inštitúcií. Národná agentúra zároveň priebežne analyzo-
vala záverečné správy účastníkov mobilít (80 inštitúcií). 

Nasledujúce zistenia vychádzajú z vyjadrení a podnetov týchto inštitúcií. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RESPONDENTOCH
Do prieskumu sa zapojilo 101 stredných škôl - najviac boli zastúpené stredné odborné školy 
(68) a stredné priemyselné školy (10). Okrem rôznych typov škôl na online dotazník odpovedal 
jeden koordinátor konzorcia (vzdelávacia a poradenská nezisková inštitúcia) a jeden podnik. 

Čo sa týka regionálneho rozloženia, inštitúcie sa nachádzali vo všetkých regiónoch Slovenska, 
najviac v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. 16 škôl bolo z najmenej rozvinutých okresov 
Slovenska, konkrétne z okresov Trebišov (3), Sabinov (2), Rimavská Sobota (2), Lučenec (2), 
Kežmarok, Revúca, Košice – okolie, Vranov nad Topľou, Rožňava, Levoča a Snina.4

 

4 Stav platný k 31. 8. 2018
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Graf č. 1 – Typy zapojených inštitúcií 

Graf č. 2 – Zastúpenie respondentov podľa krajov 

Graf č. 3 – Podiel inštitúcií v najmenej rozvinutých okresoch 
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V dotazníkovom prieskume sme sa škôl pýtali na ich veľkosť z hľadiska počtu žiakov. 70 respon-
dentov, čo z celkového počtu predstavuje 68 %, malo v čase realizácie prieskumu priemerne 200 
až 400 žiakov. 

Graf č. 4 - Veľkosť školy podľa počtu žiakov 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O REALIZOVANÝCH MOBILITNÝCH      
PROJEKTOCH 
72 inštitúcií v prieskume uviedlo, že v rámci programu Erasmus+ v rokoch 2014 – 2017 realizo-
vali dva alebo tri mobilitné projekty. V percentuálnom vyjadrení ide o 70 % respondentov. Zvyš-
ných 31 respondentov, čo predstavuje 30 %, realizovalo jeden mobilitný projekt KA1 v sektore 
odborného vzdelávania a prípravy.  

Graf č. 5 - Počet projektov KA1 v sektore OVP 2014 - 2017 
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Čo sa týka typov vzdelávacích mobilít5, respondenti mohli označiť viac ako jednu odpoveď v zá-
vislosti od cieľovej skupiny, pre ktorú bol mobilitný projekt určený. Ak inštitúcia realizovala 
viac ako jeden projekt, mohli byť cieľové skupiny rôzne, a tak celkový súčet typov vzdelávacích 
mobilít nie je totožný s počtom respondentov. 

Najčastejším typom vzdelávacích mobilít bola mobilita učiacich sa (žiakov), ktorú v priesku-
me označilo 87 respondentov, čo predstavuje 84 % z celkového počtu respondentov. Mobilitné 
projekty boli zamerané aj na mobilitu zamestnancov (19 respondentov, t. j. 18 %) alebo na mix 
mobilít učiacich sa a zamestnancov (18 respondentov, t. j. 17 %). 

Graf č. 6 - Typy vzdelávacích mobilít 

Na typy vzdelávacích mobilít nadväzujú typy vzdelávacích aktivít6. Vzhľadom na to, že najčas-
tejšími projektmi boli stáže učiacich sa (žiakov), najviac označené aktivity boli stáže učiacich sa 
v podnikoch (spoločnostiach) v zahraničí (77 %) a stáže učiacich sa v inštitútoch odborného 
vzdelávania a prípravy v zahraničí (38 %). Približne rovnaký podiel (cca 18 %) mali vzdelávacie 
aktivity pre zamestnancov, t. j. výučbové pobyty/pobyty v rámci odbornej prípravy zamestnan-
cov v zahraničí a odborná príprava zamestnancov v zahraničí.  

5  Fyzický presun do inej krajiny ako je krajina pobytu s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo 
neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môže mať formu stáže v podniku, učňovskej prípravy, výmeny 
mládeže, dobrovoľníckej práce, výučby alebo účasti na aktivite profesijného rozvoja a môže zahŕňať prípravné 
aktivity, napr. odbornú prípravu v jazyku hostiteľskej krajiny, ako aj vysielajúce, hostiteľské a nadväzujúce 
aktivity. (Zdroj: Sprievodca programom Erasmus+)
6  Mobilitný projekt v oblasti odborného vzdelávania a prípravy musí zahŕňať jednu alebo viacero vzdelávacích 
aktivít. (Zdroj: Sprievodca programom Erasmus+)
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Graf č. 7 - Typy vzdelávacích aktivít 

Celkový počet účastníkov (žiakov a/alebo zamestnancov) za všetky realizované projekty uvá-
dzali respondenti v zadanom rozpätí. Najčastejšie rozpätie bolo 51 až 99 účastníkov, ktoré ozna-
čilo 24 % respondentov. Druhé najčastejšie rozpätie bolo 11 až 20 účastníkov označené 23 % 
respondentov.  

Graf č. 8 - Celkový počet účastníkov mobilít za všetky projekty 

Cieľovými krajinami bolo 30 rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+ (okrem Dán-
ska a  Macedónska). Najčastejšie respondenti označili Českú republiku (46 % respondentov), 
Taliansko (30 % respondentov) a Spojené kráľovstvo (27 % respondentov). Nasledujúci graf zná-
zorňuje počty označení cieľových krajín. Ostatné krajiny neuvedené v grafe (celkovo 19 krajín) 
boli označené troma a menej respondentmi. 
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Graf č. 9 - Cieľové krajiny 

SPOLUPRÁCA S HOSTITEĽSKÝMI ORGANIZÁCIAMI
Hostiteľské organizácie v zahraničí zohrávajú kľúčovú úlohu pri úspešnej realizácii mobilitného 
projektu. Respondenti v prieskume uviedli, že celkovo za všetky projekty najčastejšie spolupra-
covali s  jednou až piatimi zahraničnými hostiteľskými organizáciami. Toto rozpätie označilo  
72 % respondentov. Spolupráca s hostiteľskými organizáciami bola bez väčších problémov, res-
pondenti mali s nimi pozitívne alebo prevažne pozitívne skúsenosti. 

Z prieskumu vyplynulo, že 31 % inštitúcií spolupracuje s hostiteľskými organizáciami aj na iných 
projektoch/výmenách mimo Kľúčovej akcie 1. Respondenti túto spoluprácu popísali ako (vzá-
jomné) výmenné pobyty žiakov a/alebo zamestnancov, účasť na rôznych súťažiach, workshopy, 
spoločné videokonferencie a spoluprácu na projektoch Kľúčovej akcie 2 – Strategické partners-
tvá v rámci programu Erasmus+. Z iných grantových schém 2 respondenti uviedli projekty pod-
porené v rámci Európskeho sociálneho fondu a 2 respondenti projekty cezhraničnej spolupráce 
Interreg.  

Graf č. 10 - Spolupráca s hostiteľskými organizáciami 
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Graf č. 11 - Skúsenosti s hostiteľskými organizáciami  

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Z  prieskumu vyplynulo, že 78 respondentov (76 %) v  čase prieskumu bolo stále aktívnych 
v  programe Erasmus+ a realizovali aj ďalšie projekty podporené týmto programom. 70 res-
pondenti, čo z celkového počtu predstavuje 68 %, realizujú projekty v rámci Kľúčovej akcie 1 
– Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 27 respondentov, t. j. 26 %, uviedlo, že sú zapojení do pro-
jektov v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Ďalej 21 respondentov, čo z celkového 
počtu predstavuje 20 %, deklarovalo, že realizujú v inštitúcii aj iné projekty/výmeny, ktoré nie sú 
financované programom Erasmus+. Išlo o projekty/výmeny podporené v rámci iných granto-
vých schém a/alebo podporené mimo akýchkoľvek grantových schém. 

Populárnosť programu Erasmus+ potvrdzuje aj fakt, že až 90 respondentov, čo predstavuje 88 % 
všetkých respondentov, potvrdilo, že v súčasnosti realizujú výlučne projekty Erasmus+, respek-
tíve projekty Erasmus+ zohrávajú najväčšiu úlohu medzi všetkými projektmi, ktoré inštitúcia 
realizuje.  

Graf č. 12 – Projektová činnosť v inštitúciách 
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MOTIVÁCIA ZAPÁJANIA SA DO PROJEKTOV A PRÍNOS   
MOBILITNÝCH PROJEKTOV 

A. Pred mobilitou

V dotazníkovom prieskume sme zisťovali, prečo sa inštitúcie rozhodli zapojiť do mobilitných 
projektov, t. j. aká bola ich prvotná motivácia. Respondenti mohli z ponúkaných odpovedí vy-
brať najviac päť dôvodov. Z odpovedí vyplynulo, že najčastejšími dôvodmi boli zlepšenie kvality 
vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy a zlepšenie pozície účastníkov na trhu práce/zvýše-
nie možností účastníkov (najmä žiakov) pri hľadaní práce. 

Celkový prehľad označení:

Prvotná motivácia Počet 
označení % vyjadrenie

zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy 98 95,15 %

zlepšenie pozície účastníkov na trhu práce/zvýšiť možnosti 
účastníkov (najmä žiakov) pri hľadaní práce 76 73,79 %

zlepšenie pozície a zatraktívnenie inštitúcie na trhu vzdeláva-
nia 62 60,19 %

zlepšenie jazykových kompetencií účastníkov mobilít (učiacich 
sa a/alebo zamestnancov) 55 53,40 %

poskytnúť učiacim sa (žiakom) lepšie podmienky na odbornú 
stáž 53 51,46 %

budovanie nových kontaktov/rozširovanie odbornej siete so 
zahraničnými partnermi 48 46,60 %

zvýšenie kvalifikácie zamestnancov, odborný rast zamestnan-
cov 29 28,16 %

nadnárodná spolupráca s inštitúciami OVP 27 26,21 %

získanie finančných prostriedkov na odborné stáže 21 20,39 %

umožnenie učiacim sa (žiakom) stráviť istý čas v zahraničí 21 20,39 %

Iné: motivovanie odborných pedagógov k spolupráci s kolegami 
v zahraničí 1 0,97 %

B. Po mobilite

Respondenti následne hodnotili, do akej miery boli naplnené ich očakávania od mobilitných 
projektov, a to na škále od 1 do 5, kde 1 = výborne a 5 = neuspokojivo. Všetci respondenti odpo-
vedali, že sa ich očakávania naplnili; najčastejšie označili možnosť výborne. 
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Graf č. 13 - Naplnenie očakávaní od mobilitných projektov 

V nadväznosti na prvotnú motiváciu sme sa v dotazníkovom prieskume zamerali na hodno-
tenie prínosu mobilitných projektov po realizácii projektov. Zisťovali sme, čo s odstupom času 
považujú za najväčší prínos mobilitných projektov ukončených v rámci Kľúčovej akcie 1 - Vzde-
lávacia mobilita jednotlivcov. Respondenti mohli z  ponúkaných odpovedí vybrať najviac päť 
možností. Z odpovedí vyplynulo, že najčastejšie označeným prínosom je zvýšenie uplatniteľ-
nosti absolventov školy na trhu práce. Rovnako prevažná väčšina respondentov si je vedomá, 
že úspešná realizácia mobilitných projektov vedie k zatraktívneniu školy a zlepšuje jej pozíciu 
na regionálnom trhu vzdelávania. Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov bol tretím najčastej-
šie označovaným prínosom. 

Celkový prehľad označení:

Prínosy Počet 
označení % vyjadrenie

lepšia uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce 83 80,58 %

zatraktívnenie školy a zvýšenie záujmu o štúdium na škole 80 77,67 %

zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov, zatraktívnenie štúdia 78 75,73 %

vytvorenie siete kontaktov/partnerov na budúcu spoluprácu 66 64,08 %

inovácia školského vzdelávacie procesu, skvalitnenie výučby 58 56,31 %

profesijný rast pedagogického zboru, zvýšenie odborných 
zručností 38 36,89 %

zintenzívnenie spolupráce s trhom práce 19 18,45 %

skvalitnenie riadenia inštitúcie (školy) 11 10,68 %
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Z detailnejšieho porovnania očakávaní a prínosov vyplynulo, že nie všetky prvotné očakávania 
vnímajú respondenti následne aj ako signifikantné prínosy mobilitných projektov. V prípade 
inštitúcií ako najväčšie očakávanie od mobilitných projektov označili respondenti „zlepšenie 
kvality vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy“ – toto očakávanie označilo 95,15 % respon-
dentov. Následne túto možnosť označilo ako prínos len 56,31 % z nich. V percentuálnom vyjad-
rení ide o pokles o takmer 39 %. Naopak zlepšenie pozície a zaktraktívnenie inštitúcie na trhu 
vzdelávania a budovanie nových kontaktov vnímalo ako prínos mobilitných projektov o takmer 
17 % viac respondentov v porovnaní s týmito označenými možnosťami v časti očakávaní.

Nasledujúca tabuľka spolu s grafickým znázornením prináša celkový prehľad porovnaní podob-
ných očakávaní a prínosov:

P. č. Popis Očakávanie Prínos

1 zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a 
odbornej prípravy 95,15 % 56,31%

2
zlepšenie pozície účastníkov na trhu práce/zvýšiť 
možnosti účastníkov (najmä žiakov) pri hľadaní 
práce 

73,79 % 80,58%

3 zlepšenie pozície a zatraktívnenie inštitúcie na 
trhu vzdelávania 60,19 % 77,67 %

4 budovanie nových kontaktov/rozširovanie 
odbornej siete so zahraničnými partnermi 46,60 % 64,08 %

5 zvýšenie kvalifikácie zamestnancov, odborný rast 
zamestnancov 28,16 % 36,89 %

 

Graf č. 14 – Očakávanie vs. prínos mobilitných projektov  - inštitúcie 
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“

Počas individuálnych rozhovorov a v dotazníkovom prieskume boli respondenti vyzvaní, aby 
uviedli konkrétne prínosy zapájania sa do mobilitných projektov. Podľa vyjadrení respondentov 
účasť školy na mobilitných projektoch vzbudila záujem žiakov o stáže, zmenila ich prístup k uče-
niu sa a k svojmu odboru/remeslu, mnohým pomohla lepšie sa pripraviť na rôzne odborné sú-
ťaže organizované na regionálnej alebo národnej úrovni. V neposlednom rade im stáž pomohla 
spoznať samého/samu seba a porovnať život na Slovensku a v zahraničí. Na úrovni pedagogické-
ho zboru je možné pozorovať zlepšenie tímovej spolupráce učiteľov a iných zamestnancov, zme-
nu zaužívaných vzdelávacích postupov a zvýšený tlak na lepšie vybavenie školy. Na úrovni školy 
uviedli respondenti inováciu učebných osnov, zaradenie nových prvkov do školských vzdeláva-
cích programov, obohatenie vyučovacieho procesu o nové pomôcky/technológie a v niektorých 
prípadoch zavedenie nových predmetov, resp. zmena ich časových dotácií.

„Realizácia mobilít sa stala súčasťou vzdelávacieho procesu, ako silný motivačný vplyv na snahu 
žiakov dosahovať čo najlepšie výsledky.“ 

(Respondent: Stredná umelecká škola, Košický kraj, Zdroj: dotazníkový prieskum)

PLNENIE CIEĽOV EURÓPSKEHO PLÁNU ROZVOJA 
Európsky plán rozvoja (EPR) je dôležitou časťou žiadosti o  poskytnutie grantu na mobilitný 
projekt v  rámci programu Erasmus+. V EPR škola definuje svoje kľúčové potreby z hľadiska 
jej modernizácie, internacionalizácie a  zvyšovania kvality v  dlhodobom časovom horizonte. 
Identifikuje konkrétne oblasti, ktoré je potrebné v danej škole zlepšiť či podporiť, napr. oblasť 
riadiacich zručností vedenia školy, špecifické odborné a jazykové zručnosti žiakov, pedagogic-
kých zamestnancov, majstrov odbornej prípravy, implementáciu nových vyučovacích metód, 
inováciu učebných materiálov, zefektívnenie organizácie procesu výučby a učenia sa a pod. Žia-
dateľ popisuje už v prihláške, ako mobilitný projekt, ktorý chce realizovať, prispeje k naplneniu 
týchto potrieb, definuje spôsob integrácie nadobudnutých vedomostí, zručností a praktických 
skúseností do vzdelávacích aktivít, postupov alebo učebných materiálov. 

V prieskume sme zisťovali, do akej miery sa respondentom podarilo naplniť ciele stanovené 
v Európskom pláne rozvoja školy prostredníctvom mobilitných projektov. 

70 respondentov (68 %) z celkového počtu 103 respondentov uviedlo, že sa im podarilo naplniť 
ciele stanovené v Európskom pláne rozvoja školy na 80 – 100 %. U týchto respondentov preva-
žovali stáže žiakov v podnikoch v zahraničí (46 respondentov), časť z nich (14 respondentov) 
realizovala tieto stáže v kombinácii s odbornou prípravou zamestnancov, resp. výučbou/pracov-
nou stážou zamestnancov. Dve tretiny respondentov, ktorým sa podarilo naplniť stanovené ciele 
v uvedenej miere 80 - 100 %, realizovali dva, resp. tri mobilitné projekty v sledovanom období.  
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Graf č. 15 - Napĺňanie cieľov stanovených v EPR 

Medzi kľúčové ciele, ktoré sa respondentom podarilo naplniť v EPR prostredníctvom mobilit-
ných projektov žiakov a/alebo zamestnancov v programe Erasmus+, patria nasledovné: 

 – Zlepšenie jazykových kompetencií žiakov, najmä schopnosť žiakov komunikovať v  cu-
dzom jazyku v každodenných situáciách, špecifických pracovných situáciách, pružne sa pri-
spôsobovať podmienkam viacjazyčného prostredia (42 respondentov). 

 – Rozšírenie špecifických odborných vedomostí a  zručností žiakov (32 respondentov). 
Podľa vyjadrenia respondentov si žiaci osvojili znalosti o nových materiáloch, výrobkoch, 
nové pracovné postupy, metódy práce, naučili sa pracovať s novými pracovnými nástrojmi, 
technológiami, prístrojmi, ktoré nie sú dostupné na Slovensku. V časti „Rozvoj odborných 
vedomostí a praktických odborných zručností“ na strane 23 je ich konkrétny popis.

 – Modernizácia a skvalitnenie vzdelávacieho procesu pomocou integrácie získaných vedo-
mostí, zručností a skúseností účastníkov mobilitných projektov – zamestnancov, resp. spre-
vádzajúcich osôb a žiakov. Tento cieľ sa podarilo naplniť v 28 školách, pričom školy uviedli 
nasledovné príklady skvalitnenia vzdelávania:

•	 úprava učebných plánov, obsahu vybraných odborných predmetov, 

•	 vypracovanie nových učebných materiálov, pomôcok k odborným predmetom,

•	 zavedenie nových metód v odbornej teoretickej aj praktickej výučbe, 

•	 zefektívnenie organizácie vzdelávania na základe poznatkov z hostiteľských inšti-
túcií odborného vzdelávania, resp. spätnej väzby mentorov v podnikoch/organi-
záciách, kde sa realizovala stáž. 

 – Zvýšenie šancí žiakov na uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku, ako aj v celoeuróp-
skom regióne. Podľa názoru 25 respondentov, absolventi škôl, ktorí sa zúčastnili mobilitných 
projektov, sú konkurencieschopnejší, atraktívnejší na trhu práce, časť respondentov uvied-
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la, že podniky/firmy prejavujú vyšší záujem zamestnať takýchto absolventov. Zároveň sú aj 
sami absolventi aktívnejší pri hľadaní zamestnania po ukončení školy. 

 – Získanie praktických odborných vedomostí v podnikoch/firmách prostredníctvom kva-
litnej odbornej praxe žiakov v  zahraničí je podľa 23 respondentov jedným z  dôležitých 
cieľov, ktoré sa školám podarilo naplniť v Európskom pláne rozvoja. 

 – Nadväzovanie nových partnerstiev s organizáciami a podnikmi v zahraničí, upevnenie 
už existujúcich väzieb, zdieľanie príkladov dobrej praxe so zahraničnými partnermi identifi-
kovalo medzi naplnenými cieľmi v Európskom pláne rozvoja 22 respondentov. 

 – 16 respondentov uviedlo, že realizácia mobilitných projektov v rámci programu Erasmus+ 
výraznou mierou prispela k zatraktívneniu školy na trhu vzdelávania v  regióne. Aktív-
nym zapojením v mobilitných projektoch Erasmus+ sa zvyšuje konkurencieschopnosť škôl, 
schopnosť prilákať záujem absolventov základných škôl a ich rodičov o štúdium na strednej 
odbornej škole.

 – 10 respondentov sa vyjadrilo, že mobility zamestnancov, predovšetkým učiteľov odborných 
predmetov, prispeli k naplneniu dôležitého cieľa stanoveného v Európskom pláne rozvoja – 
rozšíreniu odborných vedomostí učiteľov. Učitelia si osvojili nové prístupy v príslušnom 
odbore, a  tým získali dôležité podnety na skvalitnenie odbornej výučby, učebných mate- 
riálov a pomôcok. 

 – Posilnenie angažovanosti a motivácie žiakov, ktoré sa priamo pretavilo do lepších štu-
dijných výsledkov žiakov – účastníkov mobilitných projektov, ich záujmu o  ďalší rozvoj  
a štúdium, ako aj vyšší záujem žiakov o účasť na odborných súťažiach, ich zapojenie do mi-
moškolských projektov školy uviedlo 6 respondentov. 

K ďalším cieľom Európskeho plánu rozvoja, ktoré sa podľa vyjadrení 3 - 5 respondentov poda-
rilo naplniť, patria nasledovné:

•	 zlepšenie mäkkých zručností žiakov,

•	 osobnostný rozvoj žiakov,

•	 zvýšenie motivácie zamestnancov o sebarozvoj,

•	 rozšírenie zručností žiakov a učiteľov v oblasti IKT,

•	 upevnenie kompetencií zamestnancov v riadení projektu. 
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ROZVOJ ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH 
ZRUČNOSTÍ
Na otázku, do akej miery si účastníci mobilít celkove zlepšili odborné vedomosti a/alebo 
praktické odborné zručnosti, sa 46 respondentov (45 %) vyjadrilo výborne, 51 respondentov 
(49 %) hodnotilo zlepšenie odborných vedomostí a zručností účastníkov veľmi dobre a 6 res-
pondentov (6 %) ohodnotilo toto zlepšenie na úrovni dobre.  

Graf č. 16 - Miera zlepšenia odbor. vedomostí a prakt. odbor. zručností 

Nižšie popisujeme odborné vedomosti a  zručnosti, ktoré si podľa odpovedí respondentov 
zlepšili žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave v sledovanom období. V analýze vychádzame 
z  informácií, ktoré sme získali z  individuálnych rozhovorov (osobných a  telefonických) v  16 
vybraných stredných odborných školách v rámci celého Slovenska, ktoré realizovali mobilitné 
projekty v r. 2014, 2015 aj 2016. Okrem toho sme spracovali informácie, ktoré poskytli respon-
denti dotazníkového prieskumu, ako aj v záverečných správach z mobilít, kde špecifikovali od-
borné vedomosti a zručnosti, ktoré si žiaci upevnili. Celkom sme analyzovali záverečné správy 
z mobilít 80 inštitúcií. Vzorka respondentov zo všetkých typov informačných zdrojov zahŕňala 
takmer všetky typy stredných odborných škôl. V analýze sme sa zamerali na učebné/študijné 
odbory, v ktorých sme získali od respondentov jasnú špecifikáciu odborných vedomostí a prak-
tických zručností, ktoré si žiaci zlepšili alebo upevnili. 

Respondenti zo 7 stredných odborných škôl, ktoré vyslali na stáž žiakov učebného/študijné-
ho odboru autoopravár – mechanik, resp. autoopravár – strojárstvo, ocenili, že žiaci si po-
čas stáže zlepšili praktické zručnosti spojené s  obsluhou strojov, vykonávaním diagnostiky  
na moderných diagnostických zariadeniach, údržbou a opravou strojov a zariadení, zdokonalili sa 
v dodržiavaní technologickej a pracovnej disciplíny. 

Časť z týchto respondentov bližšie špecifikovala odborné vedomosti a zručnosti, ktoré si žiaci 
osvojili. Napr. stredná odborná škola, ktorá vyslala žiakov na odbornú stáž do podniku v Ne-
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mecku, uviedla, že žiaci zvládli na veľmi dobrej úrovni nasledovné vedomosti a zručnosti: 

•	 ovládanie schematických značiek v  disciplínach pneumatika a elektropneumatika 
a súčasne definovanie funkcií jednotlivých prvkov systému Festo Didactic,

•	 zostavenie regulačného obvodu na PC v programe FluidSIM,

•	 praktické zostavenie regulačného obvodu so stavebnicovým systémom Festo Didactic,

•	 obsluha elektropneumatického obvodu.

Na odbornej stáži v Taliansku si žiaci tej istej strednej odbornej školy osvojili nasledovné zruč-
nosti:

•	 diagnostika elektronického vstrekovania, vykonávanie TuneUp, riešenie problémov 
v palivových systémoch, testovanie zapaľovania, fungovanie emisných systémov,

•	 opravy porúch dielov a zostáv, podpora koordinácie oko-ruka a manuálna zručnosť,

•	 servisné operácie kontrolóra,

•	 výmena dielov a komponentov,

•	 analýza výsledkov diagnostiky, analýza riadiaceho systému, overenie prevádzkyschop-
nosti vozidla, nastavenie ovládacích prvkov a systémov, čítanie technickej dokumen-
tácie. 

Respondent z ďalšej strednej odbornej školy uviedol, že žiaci študijného odboru autoopra-
vár-mechanik, ktorí sa zúčastnili mobility v rámci programu Erasmus+, si rozšírili vedomos-
ti o  nových digitálnych technológiách v  autoopravárenstve, predpísaných postupoch opráv  
a zručnosti v používaní špecializovaných náradí a nástrojov na koncernových zariadeniach a vo-
zidlách vybraných značiek áut.

Žiaci učebného/študijného odboru strojný mechanik/mechanik strojov a zariadení sa počas 
odbornej stáže v  rámci programu Erasmus+ zdokonalili v činnostiach, ktoré súvisia so spra-
covaním kovových materiálov (ručné opracovanie i strojové obrábanie), výrobou a montážou 
oceľových konštrukcií, resp. zámočníckymi prácami. Ich odborná stáž bola zameraná najmä  
na nasledovné úkony: 

•	 nastavenie, obsluha a údržba základných druhov obrábacích strojov (sústruh, frézo-
vačka, brúska, vŕtačka),

•	 vykonávanie jednotlivých spôsobov obrábania materiálov,

•	 kontrola a meranie obrobkov,

•	 ošetrovanie bežných pracovných nástrojov,

•	 práca s meradlami rôznych druhov. 

V  ďalšom technicky orientovanom učebnom/študijnom odbore mechanik nastavovač bolo 
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spektrum získaných odborných vedomostí a zručností širšie, záviselo od ponuky prijímajúcej or-
ganizácie. Žiaci si napríklad rozšírili odborné kompetencie v programovaní CNC strojov vo vy- 
braných riadiacich systémoch prostredníctvom výukového softvéru pre automatické progra-
movanie CNC strojov Edgecam, v tvorbe zložitejších NC programov pre trieskové obrábanie 
materiálov technológiou frézovania a sústruženia. Zdokonalili sa v práci v grafickom prostredí 
nových CAD modelovacích a riadiacich systémoch CNC strojov, pri tvorbe a úpravách 3D mo-
delov na CNC stroji s riadiacim systémom Heidenhain, jeho zoradením a prípravou na spuste-
nie samotného programu, naučili sa merať rozmery hotovej súčiastky, jej parametre a geomet-
rické vlastnosti. Na laserovej tlačiarni sa žiaci pod vedením mentora naučili zhotovovať tabuľky 
s nápismi, týkajúcimi sa CAD/CAM systémov. Na 3D tlačiarni sa naučili vytvoriť jednoduché 
3D modely podľa pripraveného NC programu.

Žiaci študijného odboru elektrotechnika získali na stážach v  zahraničí špecifické vedomosti 
a zručnosti, ktoré im vysielajúce školy nemali možnosť zabezpečiť v Slovenskej republike. 

Napr. stredná elektrotechnická škola, ktorá vyslala žiakov tohto študijného odboru do Česka, 
vysoko ocenila možnosť zdokonaľovať ich praktické zručnosti pri výrobe jednoduchších i zloži-
tejších elektronických zariadení v kvalitne vybavených dielňach prijímajúcej organizácie. Počas 
stáže žiaci navrhli a zostavili kombinačné logické obvody, overili ich funkčnosť a naprogramo-
vali logické členy v programe LOGO! Soft Comfort. Žiaci tiež navrhli a vyrobili dosky plošných 
spojov, osadili súčiastky a oživili obvody. 

Žiaci ďalšej strednej priemyselnej školy počas stáže pozorovali a analyzovali priemyselné vi-
zualizačné procesy automatizovaného riadenia (aplikácia WinCC), pracovali so simulátorom 
priemyselného obrábania Sinumerik, tvorili program pre CNC systémy FANUC, vyhotovili ob-
robky z plastu.

Špecifické zručnosti si osvojili žiaci študijného odboru informačné a sieťové technológie z ďal-
šej strednej odbornej školy. Pri riešení praktických úloh v podniku sa oboznámili so základnou 
aj rozšírenou konfiguráciou prepínača, prakticky si vyskúšali konfigurovať VLAN, programovali 
v jazyku C++ a JAVA, získali nové poznatky o wifi technológiách, bezpečnosti sietí a IP telefó-
noch. 

Na oblasť IP technológií bola zameraná odborná stáž žiakov študijného odboru technik infor-
mačných technológií z inej strednej odbornej školy. Žiaci navrhovali efektívne riešenie zavede-
nia IP technológie vo vybranej organizácii vrátane jej inštalácie, nastavenia a konfigurácie VoIP 
zariadení. 

V študijných odboroch drevospracujúci priemysel, drevárstvo a nábytkárstvo sa žiaci počas 
stáže v podnikoch oboznámili s novými výrobnými procesmi, technologickými postupmi, ma-
teriálmi, strojnými zariadeniami, ako aj novým softwarom. Vysielajúce školy ocenili aktívne za-
pojenie žiakov do priamej výroby a zlepšenie nasledovných odborných vedomostí a zručností 
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žiakov:

•	 čítanie technickej dokumentácie,
•	 nastavenie strojného zariadenia a jeho príprava pre pracovné operácie,
•	 samostatná práca na vymedzenom type strojného zariadenia,
•	 práca s ručným elektrickým náradím na opracovanie dreva a drevených materiálov,
•	 pomocné práce pri obsluhe CNC strojov,
•	 montáž zvislých a vodorovných drevených konštrukcií,
•	 natieranie, morenie, izolovanie, brúsenie, čistenie, lepenie drevených dielcov,
•	 proces kontroly kvality výrobkov,
•	 údržba pracoviska.

V študijnom odbore design a tvarovanie dreva a umelecké rezbárstvo si účastníci s podporou 
zahraničných mentorov zdokonalili postupy rezbovania z dreva s rôznymi druhmi dlát s cieľom 
dosiahnuť vyššiu kvalitu a detail rezby, osvojili si nový postup povrchovej úpravy dreva pomocou 
olejov, tieňovania dreva. Vysielajúca organizácia ocenila, že žiaci pracovali počas stáže na kom- 
plexnom zadaní, t. j. na vlastnom výbere a úprave motívu na zadanú tému, realizácii návrhu 
a jeho prezentácii. 

K špecifickým študijným odborom, ktorých žiaci sa zúčastnili stáží v rámci mobilitných projek-
tov, patrí napríklad odbor výtvarné spracovanie skla so zameraním na výrobu sklenej vitráže. 
Počas stáže žiaci pracovali s novými technikami líhania skla, maľby, napr. reliéf, ťahová technika, 
vysoký smalt a nanášanie červenej glazúry, ďalej si osvojili nové techniky v brúsení skla a časť 
žiakov si vyskúšala prvýkrát aj hutné tvarovanie skla. 

Žiaci učebného/študijného odboru propagačné výtvarníctvo a/alebo  propagačná grafika  
zo 6 stredných odborných škôl sa venovali najmä príprave propagačných materiálov pre potreby 
organizácií, v  ktorých realizovali odbornú stáž. Spektrum odborných vedomostí a  zručností, 
ktoré si osvojili, bolo pomerne široké, záviselo od typu organizácie, v ktorej sa realizovala stáž. 

Napr. žiaci strednej odbornej školy, ktorí absolvovali stáž v reklamných agentúrach, mali mož-
nosť si vyskúšať obsluhu rôznych tlačiarenských strojov - sieťotlač, sublimačnú a  tampónovú 
tlač, obsluhu malých strojov na výrobu drobných reklamných predmetov, prípravu návrhov 
v CorelDRAW, Photoshop, výrobu letákov a banerov. 

Žiaci tohto odboru z  ďalších 2 stredných odborných škôl si zlepšili svoje odborné zručnosti 
v oblasti Desktop Publishing a Prepress, grafického 2D dizajnu, grafických techník, figurálnej 
kresby a  maliarskych techník a  získali praktické skúsenosti so softwarom Adobe Photoshop 
a Adobe Illustrator.

Žiaci učebného/študijného odboru kozmetik/kozmetička, resp. kozmetička/vizážistka  
z 5 stredných odborných škôl absolvovali stáž prevažne priamo v kozmetických salónoch. Počas 
odbornej stáže sa oboznámili s organizáciou práce kozmetického salónu, získali vedomosti o no-
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vých kozmetických prípravkoch, ich zložení, použití a účinkoch, ako aj nových trendoch v koz-
metickom ošetrení pleti a líčení. Časť respondentov uviedla konkrétne činnosti, ktoré účastníci 
stáže vykonávali, napr. tvorbu masiek na tvár, ruky, vlasy, kozmetické ošetrenie tváre a dekoltu, 
mikrodermobráziu, epiláciu, prácu s pulzným svetlom, laserom, ultrazvukom, lipolaserom, jed-
notlivé druhy kozmetickej masáže, nové techniky tetovania obočia, depiláciu cukrovou pastou, 
brazílsku depiláciu, nové spôsoby depilácie vlažným voskom, nové spôsoby formovania obočia.

Účastníci stáží – žiaci učebného/študijného odboru kaderník, resp. odboru vlasová kozmetika, 
sa oboznámili s organizáciou práce v kaderníckom salóne, prípravou pracoviska pred otvore-
ním, úpravou pracoviska po ukončení, poradenskými službami pre zákazníkov, upevnili, resp. 
rozšírili si vedomosti o  jednotlivých technologických postupoch, módnych trendoch účesov, 
účesovej tvorbe a vlasových doplnkoch. Vysielajúce školy ocenili, že žiaci mali možnosť pra-
covať pod dohľadom skúseného kaderníka zo zahraničia a prakticky si vyskúšali nové metódy 
strihania, farbenia, fúkania, žehlenia, melírovania, aplikáciu vlasovej kozmetiky, s ktorou nemali 
predchádzajúce skúsenosti.

Žiaci študijného odboru obchodná akadémia z 19 stredných odborných škôl/obchodných aka-
démií absolvovali stáže v rôznych typoch organizácií v zahraničí, a to najmä v malých a stred-
ných podnikoch v sektore služieb, logistiky, ako aj v neziskových organizáciách. Účastníci stáží 
v sektore služieb získali nové vedomosti z účtovníctva, administratívnych činností, organizácie 
a riadenia podniku, marketingových činností, personalistiky a osvojili si nasledovné zručnosti:

•	 vyplňovanie dokumentov, formulárov, tlačív, ich registráciu a archiváciu podľa štan-
dardov v hosťujúcej krajine, 

•	 formulovanie obchodných listov, emailov v cudzom jazyku,

•	 spracovanie účtovnej agendy s využitím špecifického účtovného softwaru, 

•	 prácu so štatistickými materiálmi, tabuľkami, grafmi,

•	 prípravu podporných marketingových materiálov, ako napr. letákov, posterov, zákaz-
níckych prieskumov, 

•	 postupy pri inventarizácii majetku,

•	 efektívnu osobnú a telefonickú komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi, odberateľ-
mi. 

Žiaci študijného odboru obchodná akadémia, ktorí sa zúčastnili stáže v logistickom sklade, zís-
kali nové vedomosti o systéme logistiky, spoznali logistické počítačové programy, osvojili si nové 
zručnosti so spracovaním prvotných obchodných dokladov, výpočtami spojenými s nákupom 
a skladovaním zásob, spracovaním ekonomickej agendy v špecifickom ekonomickom software, 
vyskúšali si kalkulačné metódy tvorby ceny a metódy rozpočtovania, osvojili si nové marketin-
gové činnosti.
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4 stredné odborné školy vyslali žiakov učebných/študijných odborov manažment regionálneho 
cestovného ruchu a gastronómia/cestovný ruch na stáže do hotelových zariadení. Účastníci 
týchto mobilít sa zdokonalili najmä v nasledovných oblastiach: 

•	 poskytovanie hotelových služieb – rezervácia ubytovania, prihlásenie a  odhlásenie 
hosťa v  počítačovom systéme, poskytovanie informácií o  službách hotela, riešenie 
problémov resp. sťažností klienta, zabezpečovanie a  realizácia údržby hotelových    
izieb,

•	 príprava národných a regionálnych kulinárskych špecialít,

•	 podávanie jedál a nápojov, príprava stolovania pre rozličné príležitosti.

Časť účastníkov stáží získala nové vedomosti a zručnosti aj v príprave a podávaní miešaných 
nápojov, príprave a podávaní kávy, osvojili si zásady moderného stolovania s využitím prvkov 
medzinárodnej kuchyne. 

Žiaci učebného/študijného odboru hostinský (kuchár, čašník) a študijného odboru hotelová 
akadémia z 10 stredných odborných škôl si počas stáže v reštauráciách v zahraničí osvojili nové 
poznatky o špecifických národných a regionálnych potravinách, naučili sa pripravovať regionál-
ne a národné špeciality – teplé aj studené jedlá, dezerty, nápoje, vytvoriť jedálny lístok typický 
pre danú národnú kuchyňu. Upevnili si zásady správneho stolovania, techniku a pravidlá jed-
noduchej a zložitej obsluhy, komunikáciu so zákazníkmi, ostatným personálom, spracovanie 
potravín s využitím moderného technického zariadenia. Niektorí účastníci získali v rámci stáže 
aj špecifické zručnosti, napr. v dokončovaní jedál pred hosťom zamerané na zručnosti v live 
cooking, dekorácii a podávaní jedál, ktorých cieľom je harmonizácia celku (farba, chuť), zdo-
konalili sa v cateringu, napr. office catering, VIP catering, Bio catering, outdoor catering, získali 
nové skúsenosti v aktuálnom trende stolovania v hosťovskej krajine.

6 stredných zdravotníckych škôl realizovalo stážové pobyty pre žiakov študijného odboru zdra-
votnícky asistent. Účastníci získali nové pracovné skúsenosti z organizácie práce na rôznych 
oddeleniach v nemocniciach, oboznámili sa s príjmom pacientov a starostlivosťou o pacientov, 
vedením zdravotnej dokumentácie, mali možnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v ošet-
rovateľskej starostlivosti, precvičiť si základné výkony a realizovať ich v praxi. Žiaci nacvičovali 
špecifické zručnosti nevyhnutné pri komplexnej starostlivosti o pacientov v súlade s konkrétnou 
lekárskou diagnózou. V spolupráci so zdravotnou sestrou realizovali výkony v rámci plnenia 
vyšetrovacieho (odber krvi, moču a iného biologického materiálu, príprava pacienta na vyšet-
renie – napr. rtg, sonografické vyšetrenia, CT, magnetickú rezonanciu atď.) a liečebného plánu 
(aplikácia liekov per os, na kožu a do telových dutín, aplikácia injekcií).

Jeden z respondentov uviedol, že účastníci z ich školy sa oboznámili s využívaním špecifického 
informačného systému nemocnice, kde sa realizovaná starostlivosť zaznamenáva elektronicky 
do tabletov, pričom pacient mal na ruke identifikačný pásik s čipom. Žiaci z tej istej strednej 
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odbornej školy mali možnosť pracovať v rámci odbornej stáže v nemocnici v Českej republike  
s jedinečnou potrubnou poštou, ktorou sa odosielajú odobraté vzorky biologického materiálu 
do laboratórií a na oddelenia prichádzajú výsledky jednotlivých vyšetrení.

Okrem nemocníc absolvovala časť účastníkov z tohto študijného odboru stáže v hospicoch. Žiaci 
získali nové pracovné skúsenosti v zariadeniach, ktoré svojim charakterom existujú v Slovenskej 
republike len obmedzene, oboznámili sa s novými pracovnými postupmi, prístupom ku klien-
tom, formou opatery, pracovnými pomôckami v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých klientov. 

V mobilitných projektoch odborného vzdelávania v rámci programu Erasmus+ boli zastúpené 
aj také učebné/študijné odbory, ktoré poskytuje len niekoľko stredných odborných škôl na Slo-
vensku. K nim možno zaradiť odbor agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdec-
tvo. Účastníci mobility si osvojili metodiku a organizáciu práce v špecializovaných zariadeniach 
zameraných na chov koní. Oboznámili sa s dostihovou prevádzkou, metódami tréningu do-
stihových jazdcov a dostihových koní v renomovaných strediskách pod dohľadom špičkových 
medzinárodných trénerov. Absolvovali základný a pokročilý výcvik v jazdeckých disciplínach 
ukončený licentáciou pre športové a dostihové jazdenie na úrovni žiak. Získali praktické skúse-
nosti v chove a odchove všetkých kategórií koní a ich ošetrovaní a kŕmení so zreteľom na zoohy-
gienické požiadavky. Absolvovali špeciálny tréning v drezúre, parkúrovom jazdení a vo vozataj-
stve. Oboznámili sa s kultúrnymi odlišnosťami krajín, predovšetkým v hipologickom kontexte.

Ďalším špecifickým odborom, ktorý bol zastúpený v mobilitných projektoch odborného vzde-
lávania, sú biotechnológie a farmakológia a študijný odbor technológia kozmetiky a chemic-
kých liečiv. Vedomosti a zručnosti v oblasti chémie netvoria izolovaný systém charakteristický 
pre daný odbor, ale v určitých oblastiach sa prelínajú, preto bolo možné obsah mobility zostaviť 
tak, aby poskytol zručnosti pre žiakov oboch odborov - v oblasti izolácie a identifikácie mik-
roorganizmov a látok v biologickom materiáli. Účastníci získali kompetencie odobrať vzorky, 
pripraviť ich na analýzu, vykonať rozbory surovín, polotovarov a výrobkov s použitím metód 
laboratórnej kontroly, použiť technologické zariadenia a laboratórnu techniku, manipulovať  
s príslušnými materiálmi, chemikáliami, pomôckami, nástrojmi a strojmi, pracovať s cudzojazy-
čným odborným textom, organizovať prácu na pracovisku, efektívne hospodáriť so surovinami, 
materiálmi a energiami, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny prá-
ce, ekologické aspekty jednotlivých výrob.
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ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ
Z dotazníkového prieskumu a tiež z individuálnych rozhovorov vyplýva, že mobilitné projekty 
majú pozitívny dopad na zlepšenie jazykových kompetencií účastníkov.  

Graf č. 17 – Zlepšenie jazykových kompetencií 

Takmer 13 % respondentov hodnotilo mieru zlepšenia jazykových kompetencií účastníkov  
na úrovni 1 (výborná), 60 % respondentov hodnotilo mieru zlepšenia na úrovni 2 (veľmi dob-
rá), 26 % respondentov označilo úroveň 3 (dobrá) a 1 respondent zhodnotil mieru zlepšenia  
na úrovni 4 (uspokojivá). 

Graf č. 18 - Miera zlepšenia jazykových kompetencií 

Väčšina respondentov, ktorých hodnotenie bolo pozitívne, sa zhodla, že účastníci si počas mo-
bility rozvinuli najmä nasledovné vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku:

•	 Schopnosť dohovoriť sa v cudzom jazyku v každodenných situáciách, ako napr. uby-
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““
“

tovanie, stravovanie v reštaurácii, nakupovanie, orientácia v informáciách o miestnej 
a medzinárodnej doprave, vyhľadávanie informácií o voľnočasových aktivitách, ko-
munikácia s hostiteľskou rodinou, porozumenie informácií o kultúrnych pamätihod-
nostiach a/alebo prírodných krásach navštívenej krajiny a pod. 

•	 Osvojenie špecifickej odbornej terminológie v cudzom jazyku a schopnosť vedieť ju 
správne používať v ústnej aj písomnej komunikácii na pracovisku. Práve v tejto oblasti 
pozorujú učitelia najväčší posun; žiaci si rozšírili špecifickú odbornú slovnú zásobu  
a ujasnili situácie, v ktorých je možné danú odbornú terminológiu používať.

•	 Riešenie problémových situácií na pracovisku ako aj mimo neho (napr. orientácia  
na novom pracovisku, ujasnenie požiadaviek zamestnávateľa na výkon úlohy, reakcia 
na kritiku mentora, resp. zamestnancov v podniku; mimo pracoviska: riešenie situácií, 
ako návšteva lekára, strata osobných vecí a pod.).

•	 U  žiakov, ktorí už pred mobilitou ovládajú cudzí jazyk na veľmi dobrej úrovni, je  
po absolvovaní stážového pobytu zrejmá zvýšená schopnosť samostatnej prezentácie 
výstupov, riešení zadanej úlohy v cudzom jazyku. Časť respondentov uviedla, že pre-
zentáciu pred zamestnancami firmy vyžadoval zamestnávateľ od študentov v závere 
mobilitného projektu. 

Väčšina respondentov sa tiež vyjadrila, že dopad mobilitných projektov je najmä v odbúraní 
ostychu, obáv žiakov z ústnej komunikácie v cudzom jazyku, schopnosti sebaprezentácie, uve-
domení si svojich silných stránok a rozvojových potrieb a najmä v ďalšej motivácii žiakov rozví-
jať si jazykové kompetencie v cudzom jazyku.

O pozitívnom vnímaní prínosu mobilitných projektov pre rozvoj jazykových kompetencií žia-
kov v cudzom jazyku svedčia aj nasledovné vyjadrenia respondentov prieskumu:

„Žiaci nadobudli sebavedomie a zvýšila sa ich motivácia nielen v cudzom jazyku komunikovať, ale 
aj sa v ňom ďalej vzdelávať a zdokonaľovať.“ 

(Respondent: Stredná zdravotnícka škola, Nitriansky kraj. Zdroj: dotazníkový prieskum)

„Keďže účastníci museli aktívne používať cudzí jazyk v pracovnej i súkromnej sfére, zlepšili sa ich 
komunikačné zručnosti a kompetencie, posilnilo sa ich jazykové sebavedomie, rozšírila odborná 
slovná zásoba.“ 

(Respondent: Obchodná akadémia, Trnavský kraj. Zdroj: záverečná správa)

„Účastníci si zlepšili svoje jazykové znalosti v oblasti odbornej komunikácie v anglickom, nemec-
kom a talianskom jazyku - pojmy v oblasti fyzikálnej a analytickej chémie, názvoslovie chemických 
látok, základné chemické operácie, ako aj v oblasti spoločenskej komunikácie - zoznamovanie 
sa, ubytovanie, cestovanie, nakupovanie, prezentovanie krajiny, školského systému, odborného 
vzdelávania a školy.“

(Respondent: Stredná odborná škola chemická, Bratislavský kraj. Zdroj: záverečná správa).
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Zároveň je však potrebné konštatovať, že mieru dopadu mobilitných projektov na rozvoj jazyko-
vých kompetencií znižujú nasledovné faktory: 

•	 prevažne kratšie mobility – 14 - 21 dní,

•	 vysoké zastúpenie mobilít v  jazykovo príbuzných krajinách (Česko, Maďarsko, Poľ-
sko),

•	 vysoké zastúpenie mobilít v Maďarsku, na ktorých sa zúčastňujú žiaci schopní plynule 
komunikovať v maďarskom jazyku v každodenných situáciách už pred mobilitou, 

•	 realizácia mobilít v krajinách, kde hlavný cudzí jazyk mobility nie je úradným jazy-
kom (napr. stážový pobyt v podnikoch v Taliansku, Španielsku, kde sa mobilita reali-
zuje v anglickom jazyku, avšak len časť zamestnancov podniku komunikuje plynule 
v anglickom jazyku).

Vzhľadom na uvedené faktory bola ambícia časti vysielajúcich škôl rozvíjať zručnosti žiakov 
v cudzom jazyku buď absentujúca (najmä mobilitné projekty v Česku) alebo boli ich očakávania 
zamerané najmä na rozvoj odbornej terminológie v cudzom jazyku a zmiernenie obáv žiakov 
z ústnej komunikácie v cudzom jazyku.

ROZVOJ MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ A ROZVOJ OSOBNOSTNÝCH 
CHARAKTERISTÍK
Z individuálnych rozhovorov s respondentmi a zo záverečných správ vyplynulo, že školy vní-
majú pozitívne dopad mobilitných projektov na rozvoj mäkkých zručností žiakov. Viacerí res-
pondenti sa zhodli, že práve tieto zručnosti sú dôležité pre úspešné uplatnenie sa absolventov 
na trhu práce, najmä ak majú absolventi škôl záujem zamestnať sa v nadnárodných podnikoch 
alebo organizáciách.

Rozvoj mäkkých zručností  žiakov zaznamenali najmä tie školy, ktoré vyslali žiakov na stáže 
v podnikoch. 

Väčšina respondentov, bez ohľadu na typ odbornej stáže v  podniku/organizácii, sa zhodla  
na tom, že žiaci si rozvinuli nasledovné mäkké zručnosti:

•	 zručnosť komunikovať s ľuďmi z odlišných kultúr,
•	 otvorene vyjadriť svoj názor a vedieť ho obhájiť,
•	 prijať a poskytnúť spätnú väzbu, 
•	 rozvrhnúť si prácu na zadaných úlohách,
•	 uvedomiť si princípy tímovej spolupráce,
•	 riešiť problémové situácie, ktoré sa vyskytnú pri výkone pracovných úloh.

Počas stáží v podnikoch zameraných na poskytovanie služieb, napr. v kaderníckych, kozmetic-
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kých salónoch, realitných kanceláriách, hoteloch, stravovacích zariadeniach si účastníci mobilít 
rozvinuli aj špecifické mäkké zručnosti, vyžadované v sektore služieb:

•	 proklientskú orientáciu,
•	 zisťovanie potrieb klientov,
•	 komunikáciu s náročným klientom,
•	 prezentáciu výhod určitej služby alebo výrobku.

Časť žiakov z IKT odborov bola zaradená do projektových tímov v podnikoch a riešení čiast-
kových úloh v projekte. Títo účastníci mobilít mali možnosť uvedomiť si princípy projektového 
manažmentu, prezentovať riešenie úlohy, resp. čiastkového zadania skupine zamestnancov, ďalej 
si rozvinuli logické a analytické myslenie. Je však potrebné uviesť, že išlo o žiakov s veľmi dobrou 
úrovňou ovládania cudzieho jazyka.

Stáže v podnikoch pomohli u žiakov upevniť a/alebo podporiť aj niektoré osobnostné charak-
teristiky, ako napr.:

•	 zodpovednosť za svoje konanie,
•	 samostatnosť,
•	 sebadisciplínu,
•	 odvahu,
•	 dochvíľnosť,
•	 proaktivitu,
•	 rozhodnosť,
•	 sebadôveru,
•	 spolupatričnosť,
•	 rešpekt v pracovných a sociálnych vzťahoch, 
•	 záujem o sebarozvoj,
•	 iniciatívnosť,
•	 pozitívne myslenie,
•	 sebamotiváciu,
•	 schopnosť logického a analytického myslenia.

Mobilitné projekty umožnili účastníkom spoznať svoje schopnosti, uvedomiť si svoje silné 
stránky a potreby rozvoja a získať predstavu o svojej budúcej profesii. 

Nižšie uvádzame vyjadrenia respondentov z troch škôl, ktoré sa týkajú prínosu mobilít v rozvoji 
mäkkých zručností a osobnostných charakteristík účastníkov.

„Absolvovanie praxe v zahraničnom podnikateľskom prostredí bolo pre žiakov jedinečnou 
možnosťou zoznámiť sa so systémom práce, spôsobom komunikácie, firemnou kultúrou, vzťah-
mi na pracovisku a k zákazníkom, požiadavkami kladenými na zamestnancov, spôsobmi riešenia 
konfliktov a problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoznali metódy monitoro-
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vania a hodnotenia v praxi, učili sa správne reagovať a adaptovať na nové situácie, prispôsobiť sa 
novému prostrediu.“ 

(Respondent: Obchodná akadémia, Trnavský kraj. Zdroj: záverečná správa)

„Rozvinuli si schopnosti kreatívneho myslenia, efektívnej organizácie práce a riešenia problémov. 
Naučili sa budovať vzťahy založené na spolupráci, aktívnej kreativite a spolupráci pri riešení prob-
lémov. Naučili sa aktívne počúvať a dávať spätnú väzbu.“ 

(Respondent: Škola úžitkového výtvarníctva, Košický kraj. Zdroj: záverečná správa)

„Stážisti sa pri praktických cvičeniach na automobiloch zdokonalili v logickom myslení, postupe 
opravy, rozvíjala sa ich schopnosť rozhodovať sa a riešiť odborný problém, naučili sa spolupraco-
vať v tíme so zahraničnou účasťou a plánovať si následné pracovné úlohy a efektívne postupy. Ich 
osobnostný rozvoj zaznamenal pokrok aj v uvedomovaní si vlastných schopností, pretože sa naučili 
analyzovať informácie a riešiť nové odborné situácie. Pokrok zaznamenalo aj ich ľudské správanie 
sa, prispôsobovanie sa prostrediu rôznych kultúr a národností.“ 

(Respondent: Stredná odborná škola, Banskobystrický kraj. Zdroj: záverečná správa)
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CELKOVÉ HODNOTENIE MOBILITNÝCH PROJEKTOV

Ako bolo spomenuté v úvode tejto štúdie, mobilitné projekty v programe Erasmus+ sú v európ-
skom meradle vnímané ako aktívne nástroje, ktoré podporujú lepšiu uplatniteľnosť ľudí (najmä 
žiakov) na trhu práce. Veľmi dôležitým zistením z  dotazníkového prieskumu, ako aj z  osob-
ných rozhovorov, je fakt, že slúžia na zatraktívnenie školy a udržanie jej konkurencieschopnosti  
na trhu vzdelávania. Školy, ktoré boli najväčšou skupinou respondentov, komunikujú infor-
mácie o  svojej účasti v mobilitných projektoch Erasmus+ na dňoch otvorených dverí, dňoch 
kariéry, publikovaním informácií o realizovaných aktivitách v miestnych médiách, prostredníc-
tvom vlastnej webovej stránky a sociálnych médií, ako aj informovaním o projektoch svojich 
zriaďovateľov. 

Viacerí respondenti uviedli, že o možnosti účasti žiakov na stážach v zahraničí sa aktívne zaují-
majú rodičia aj žiaci deviateho ročníka základných škôl a podľa názoru väčšiny respondentov je 
aktívne zapojenie školy v mobilitných projektoch stimulom pri výbere školy zo strany rodičov 
aj žiakov.

Dôležitým faktorom na iniciovanie a udržiavanie aktívnej účasti škôl v  programe Erasmus+ 
je motivovaný riaditeľ, zástupca riaditeľa a/alebo učiteľ odborných predmetov alebo učiteľ cu-
dzieho jazyka. Títo aktívni zástupcovia škôl iniciujú prípravu prihlášky, aktívne komunikujú  
s hostiteľskými organizáciami počas celého projektu, zabezpečujú výber a logistiku žiakov, ad-
ministráciu projektu a šíria výsledky projektu. 

Respondenti počas osobných rozhovorov a v záverečných správach uviedli, že výber žiakov - 
účastníkov na mobilitné projekty - je transparentný, kritériá výberu sú komunikované žiakom 
od prvého ročníka štúdia. O účasť v mobilitných projektoch Erasmus+ je medzi žiakmi veľký 
záujem, ktorý prevyšuje ponuku. Respondenti sa zhodli, že žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť mobilit-
ných projektov, dosahujú dlhodobo lepšie vzdelávacie výsledky najmä v odborných predmetoch 
a cudzom jazyku. Rovnako sú aktívni a motivovaní k sebarozvoju vzhľadom na to, že študijný 
prospech je jedným z častých výberových kritérií pre účasť na mobilite. 

Celkovo môžeme konštatovať, že mobilitné projekty v sektore odborného vzdelávania zvyšujú 
odborné vedomosti a praktické odborné zručnosti účastníkov vzdelávacích aktivít, či už žiakov 
alebo zamestnancov. Rovnako je možné deklarovať zlepšenie jazykových kompetencií a pozitív-
ny dopad na rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú vnímané ako dôležitá súčasť úspešného vstupu 
na trh práce.

„Vďaka mobilitnej aktivite si študenti rozšírili svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti, posilnili svoje 
sebavedomie, zvýšili svoje šance na lepšie uplatnenie na trhu práce v domácom prostredí, kde je 
dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch so skúsenosťami a jazykovými zručnosťami. Mobilitná 
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skúsenosť zmiernila ich obavy vycestovať za prácou do zahraničia, rozšírila im vyhliadky na budú-
cu kariéru, prispela ku kultúrnej tolerancii a rešpektu.“ 

(Respondent: Obchodná akadémia, Nitriansky kraj. Zdroj: záverečná správa)

„Zúčastnení študenti sa vrátili s obrovským množstvom nových skúseností, s rozvinutými jazyko-
vými kompetenciami a s nadšením a otvorenosťou na svoje budúce povolanie v rámci odboru, voči 
ktorému v súčasnosti preukazujú obrovskú úctu.“ 

(Respondent: Stredná odborná škola, Prešovský kraj. Zdroj: záverečná správa)

„Naši žiaci pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín. Prostredníctvom projektu im bola 
ponúknutá možnosť vidieť iný svet a získať skúsenosti, ktoré by inak nemali možnosť získať. Žiaci 
sa zdokonalili v cudzom jazyku, naučili sa pracovať v tíme, vyjadrovať svoje zámery, naučili sa 
prezentovať samých seba, získali kladný postoj k vlastnej budúcej profesii a ďalšiemu vzdelávaniu, 
získali prehľad o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Získali nové skúsenosti, ktoré budú 
môcť využiť pri uchádzaní sa o prácu.“ 

(Respondent: Stredná odborná škola, Prešovský kraj. Zdroj: záverečná správa)

„Škola ako vysielajúca organizácia získala neoceniteľné praktické skúsenosti v oblasti projektového 
manažmentu, spolupráce s novými zahraničnými organizáciami a podnikmi, s ktorými plánuje 
spolupracovať aj v budúcnosti. Skúsenosti zo zahraničnej mobility sa prejavili v zmene organizá-
cie predmetu odborná prax a jej zapracovaním do školského vzdelávacieho programu. Nástroje 
ECVET, ktoré sme overili pri zahraničnej mobilite v rámci tohto projektu, sme následne využili 
aj ako nástroj hodnotenia predmetu odborná prax pre žiakov 3. ročníka v Slovenskej republike.“ 

(Respondent: Obchodná akadémia, Bratislavský kraj. Zdroj: záverečná správa) 
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ZISTENIA Z DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU  
JEDNOTLIVCOV 

A. ZAMESTNANCI 

PRIESKUMNÁ VZORKA
Predmetom záujmu bolo 219 zamestnancov, ktorí v  rámci skúmaných projektov realizovali 
vzdelávacie mobility v zahraničí. Týmto zamestnancom zaslala NA online dotazník, na ktorý 
anonymne reagovalo 54 zamestnancov. Návratnosť dotazníkov bola 24,7 %. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RESPONDENTOCH
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 36 žien a 18 mužov zo všetkých slovenských krajov, 
okrem Prešovského kraja. Najviac reakcií na dotazník bolo z Bratislavského a Košického kraja. 
Respondenti boli najčastejšie zamestnaní na stredných odborných školách a obchodných aka-
démiách, ale nechýbali aj zamestnanci iných typov škôl a inštitúcií. Všetci respondenti, okrem 
jedného, sú stále zamestnaní v inštitúcii, v rámci ktorej sa zúčastnili vzdelávacej mobility v za-
hraničí. 

Graf č. 19 – Zastúpenie žien a mužov – zamestnanci 
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Graf č. 20 – Inštitúcia - zamestnanci 

Graf č. 21 - Zastúpenie podľa krajov - zamestnanci 

Respondentov sme sa pýtali na pracovné zaradenie formou otvorenej otázky. Najväčšou skupi-
nou účastníkov vzdelávacích mobilít boli 37 učitelia všeobecnovzdelávacích alebo odborných 
predmetov. Nasledovali 6 majstri odbornej výchovy, 5 riaditelia škôl, 3 zástupcovia riaditeľa ško-
ly, 1 vedúci ekonomického úseku, 1 koordinátor pre stredné odborné školy a 1 manažér.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VZDELÁVACÍCH MOBILITÁCH 
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 67 % respondentov absolvovalo jednu vzdelávaciu 
mobilitu v zahraničí, 26 % respondentov dve vzdelávacie mobility a zvyšných 7 % tri vzdelá-
vacie mobility. V prípade, že účastník absolvoval dve a viac vzdelávacích mobilít, pri ďalšom 
vyplňovaní dotazníka bol požiadaný, aby sa sústredil na tú, ktorú považoval za najviac prínosnú. 
Respondenti realizovali najviac vzdelávacích mobilít v roku 2017, čo v percentuálnom vyjadrení 
predstavuje 39 % všetkých respondentov. Najmenej reakcií bolo od účastníkov mobilít v prvom 
roku programu Erasmus+, t. j. v roku 2014. 
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Graf č. 22 - Počet vzdelávacích mobilít - zamestnanci 

Graf č. 23 - Rok absolvovania mobility - zamestnanci 

Cieľovými krajinami bolo 14 rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+. Najčastejšie 
respondenti označili Českú republiku (17 respondentov), Spojené kráľovstvo (6 respondentov) 
a na treťom mieste zhodne Taliansko a Maďarsko (5 respondentov). Nasledujúci graf znázorňuje 
počty označení cieľových krajín. Ostatné krajiny neuvedené v grafe (Francúzsko, Rakúsko, Švéd-
sko, Fínsko, Holandsko, Malta a Poľsko) boli označené troma a menej respondentmi. 
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Graf č. 24 - Cieľové krajiny - zamestnanci 

Čo sa týka typu vzdelávacej aktivity, respondenti sa v prevažnej miere zúčastnili odbornej prí-
pravy zamestnancov (78 %). Táto aktivita podporuje profesijný rozvoj zamestnancov odborného 
vzdelávania a prípravy vo forme stáží alebo hospitácií, tzv. job-shadowing v zahraničí v podniku 
alebo v akejkoľvek inej organizácii OVP. Odbornej prípravy sa zúčastnili 29 učitelia, 5 riaditelia 
škôl, 4 majstri odbornej výchovy, 2 zástupcovia riaditeľa a 1 vedúca ekonomického úseku. 

10 respondentov (19 %) absolvovali v zahraničí výučbový pobyt, t. j. aktivity, ktorá umožňuje 
zamestnancom stredných odborných škôl vyučovať v partnerskej strednej odbornej škole v za-
hraničí. Výučbových pobytov sa zúčastnili 8 učitelia, 1 majster odbornej výchovy a 1 zástupkyňa 
riaditeľa. Cieľovými krajinami bola Česká republika (6 respondentov), Spojené kráľovstvo (2 
respondenti), Nemecko (1 respondent) a Estónsko (1 respondent). 

Vzdelávacie aktivity trvali najčastejšie 2 až 7 pracovných dní; toto trvanie označilo 36 respon-
dentov, čo predstavuje 67 % všetkých respondentov. Len jeden respondent strávil na mobilite 
viac ako 15 pracovných dní, konkrétne šlo o učiteľa odborných predmetov zo strednej umeleckej 
školy z Košického kraja, ktorý sa zúčastnil odbornej prípravy vo Švédsku. 

Graf č. 25 - Typ vzdelávacej aktivity - zamestnanci 
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Graf č. 26 - Trvanie mobility - zamestnanci 

MOTIVÁCIA ZÚČASTNIŤ SA VZDELÁVACÍCH MOBILÍT 
A. Pred mobilitou

V dotazníkovom prieskume sme zisťovali, prečo sa zamestnanec rozhodol/a zúčastniť vzdelá-
vacej mobility a aká bola jeho/jej prvotná motivácia. Respondenti mohli z ponúkaných odpo-
vedí vybrať najviac päť dôvodov. Najčastejšie označeným dôvodom bolo rozšírenie odborných 
vedomostí. Respondenti vo vzdelávacej mobilite videli aj príležitosť na  prenos dobrej praxe  
zo zahraničia a vytvorenie nových vzdelávacích postupov alebo metód výučby na domovskej 
škole. Žiaden z respondentov nepovažoval posilnenie svojej pozície na trhu práce za najdôleži-
tejší dôvod účasti na vzdelávacej mobilite.

Celkový prehľad označení:

Motivácia Počet 
označení % vyjadrenie

rozšíriť si odborné vedomosti 42 77,8 %

získať vedomosti a špecifické know-how z dobrej praxe v 
zahraničí 33 61,1 %

vytvoriť nové vzdelávacie postupy alebo metódy výučby 32 59,3 %

rozšíriť si praktické odborné zručnosti 28 51,9 %

budovať nové kontakty/rozširovať odbornú sieť 25 46,3 %

zdieľať získané vedomosti so žiakmi a kolegami 23 42,6 %

posilniť spoluprácu s partnerskou inštitúciou 20 37 %

zvýšiť kvalitu a kvantitu mobility žiakov a zamestnancov 
do a z mojej domovskej inštitúcie 16 29,6 %

posilniť moju pozíciu na trhu práce 0 0 %
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B. Po mobilite

Následne respondenti hodnotili na škále od 1 do 5, kde 1 = výborne a 5 = neuspokojivo, do akej 
miery boli naplnené ich očakávania od vzdelávacích mobilít. Takmer všetci respondenti odpo-
vedali, že sa ich očakávania naplnili – 41 respondentov na úrovni výborne, 11 respondentov 
na úrovni veľmi dobre a jeden respondent na úrovni dobre. Jeden respondent uviedol, že jeho 
očakávania boli naplnené iba uspokojivo.  

Graf č. 27 – Naplnenie očakávaní - zamestnanci 

V nadväznosti na prvotnú motiváciu sme sa zamerali na prínos vzdelávacej aktivity po jej usku-
točnení. Zisťovali sme, čo s odstupom času považujú za najväčší prínos vzdelávacej mobility. 
Respondenti mohli z ponúkaných odpovedí vybrať najviac päť možností. Z odpovedí vyplynulo, 
že najčastejšie označený prínos je v zhode s prvotnou motiváciou, a to rozšírenie odborných 
vedomostí a praktických odborných zručností. Respondenti rovnako oceňovali, že vzdelávacia 
mobilita im následne umožnila využívať nové vzdelávacie postupy a metódy výučby. Prenos prí-
kladov dobrej praxe bol štvrtým najčastejšie označovaným prínosom. Na druhej strane, zlepše-
nie mäkkých zručností nevnímajú respondenti ako najrelevantnejší prínos vzdelávacej mobility. 

Celkový prehľad označení:

Prínos Počet označení % vyjadrenie

rozšírenie odborných vedomostí 36 66,7 %

rozšírenie praktických odborných zručností 29 53,7 %

využívanie nových vzdelávacích postupov a/alebo metód 
výučby 27 50 %

získanie špecifického know-how z dobrej praxe v zah-
raničí 22 40,7 %

budovanie nových kontaktov s odborníkmi v zahraničí 21 38,9 %

zlepšenie jazykových zručností 19 35,2 %
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zvýšenie motivácie k môjmu ďalšiemu odbornému rastu 19 35,2 %

zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v domovskej inštitúcii 
(škole) 18 33,3 %

zdieľanie získaných vedomostí a zručností s kolegami na 
miestnej a/alebo regionálnej úrovni 17 31,5 %

zlepšenie mäkkých zručností 4 7,4 %

Detailnejšie porovnanie podobných očakávaní a  prínosov vzdelávacích mobilít odhalilo, že 
takmer všetky očakávania zamestnancov korešpondovali s prínosmi. Najväčší rozdiel bol v mož-
nosti týkajúcej sa získania špecifického know-how z dobrej praxe v zahraničí – ako očakávanie 
ju označilo 61 % respondentov. Naopak len 41 % respondentov túto možnosť vníma ako prínos 
vzdelávacej mobility; to znamená pokles o 20 %.

Nasledujúca tabuľka a grafické znázornenie prináša celkový prehľad porovnaní podobných oča-
kávaní a prínosov:

P. č. Popis Očakávanie Prínos

1 rozšíriť si odborné vedomosti 77,8 % 66,7 %

2 získať vedomosti a špecifické know-how z do-
brej praxe v zahraničí 61,1 % 40,7 %

3 vytvoriť nové vzdelávacie postupy alebo metódy 
výučby 59,3 % 50 %

4 rozšíriť si praktické odborné zručnosti 51,9 % 53,7 %

5 budovať nové kontakty/rozširovať odbornú sieť 46,3 % 38,9 %

6 zdieľať získané vedomosti so žiakmi a kolegami 42,6 % 31,5 %
 

Graf č. 28 – Očakávanie vs. prínos od vzdelávacích mobilít - zamestnanci 
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ROZVOJ ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH 
ZRUČNOSTÍ
Vzdelávacie mobility sú príležitosťou pre zamestnancov v  odbornom vzdelávaní a  príprave  
na získanie nových vedomostí, zručností a kompetencií. Z pohľadu zlepšenia odborných zruč-
ností, 52 respondentov, čo z celkového počtu predstavuje 96 %, vnímajú ich zlepšenie na úrovni 
výborne až dobre. Jeden respondent vnímal ich zlepšenie na úrovni uspokojivo a jeden res-
pondent, riaditeľ SOS školy sa vyjadril, že zlepšenie odborných zručností nebolo predmetom 
vzdelávacej mobility.  

Graf č. 29 - Miera zlepšenia odborných vedomostí - zamestnanci 

Konkrétne nadobudnuté odborné vedomosti záviseli od pracovného zaradenia zamestnanca 
a typu vzdelávacej aktivity. Učitelia si osvojili nové metódy a formy vyučovania svojho/svojich 
predmetov, získali prehľad o fungovaní odborného vzdelávania v zahraničí a preniesli príklady 
dobrej praxe na svoju školu, napr. programovanie, práca s novými softvérmi a zariadeniami, 
nové technologické postupy, riadenie projektov, organizácia vyučovacej hodiny. Majstri odbor-
nej výchovy si rozšírili vedomosti týkajúce sa odbornej praxe, ktorú vyučujú, napr. v  oblasti 
počítačových sietí, pneumatických systémov, hydraulických systémov, v oblasti CNC systémov, 
v alternatívnych stavebných materiáloch. Riaditelia škôl a iní vedúci zamestnanci vnímali vzde-
lávaciu mobilitu ako príležitosť na výmenu osvedčených postupov a nadviazanie spolupráce 
s inými školami a/alebo podnikmi. 

Vzdelávacie mobility umožnili zamestnancom zlepšiť si tiež praktické odborné zručnosti, ktoré, 
rovnako ako v prípade odborných vedomostí, boli v úzkom vzťahu s pracovnou pozíciou. Miera 
zlepšenia je evidentná pri väčšine respondentov, čo demonštruje nasledujúci graf. 50 responden-
tov vníma ich zlepšenie na úrovni výborne až dobre, jeden respondent na úrovni uspokojivo. 
Traja respondenti sa vyjadrili, že zlepšenie odborných zručností nebolo predmetom ich vzdelá-
vacej mobility – išlo o dvoch riaditeľov školy a jedného učiteľa. 
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“
Graf č. 30 - Miera zlepšenia praktických odborných zručností - zamestnanci 

Ako bolo uvedené vyššie, dôležitým prínosom vzdelávacej mobility v zahraničí je prenos prí-
kladov dobrej praxe na domovskú inštitúciu. V dotazníkovom prieskume sme zisťovali, do akej 
miery dokázali účastníci pretaviť získané odborné vedomosti a  praktické odborné zručnosti  
do profesijného odboru. 72 % respondentov deklarovalo, že miera uplatnenia týchto vedomostí 
a zručností v  ich profesijnom odbore sa pohybuje od 60 % do 100 %. Naopak, 2 responden-
ti vidia rozsah uplatnenia získaných vedomostí a zručností menej ako 20 % - jeden respon-
dent bol riaditeľ na odbornej príprave a jeden majster odbornej výchovy, ktorý bol v zahraničí  
na výučbovom pobyte.  

Graf č. 31 - Rozsah uplatnenia v profesijnom odbore - zamestnanci 

„Ako učiteľka som nové odborné vedomosti zaradila tam, kde to bolo možné, do všetkých pred-
metov, ktoré vyučujem. Zásadné zmeny v riadení a organizácii školy som diskutovala s riaditeľom  
a vedením, postupne sa nám podarilo niektoré veci realizovať - prechod na odborné učebne podľa 
odborov a predmetov, zrušenie kmeňových tried, informačný systém pre študentov a učiteľov verej-
ne dostupný priamo v škole na veľkej obrazovke, prezentácia školy na verejnosti.“ 

(Respondent: učiteľka zo strednej odbornej školy, Košický kraj. Zdroj: dotazníkový prieskum)
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“

66 % všetkých respondentov deklarovalo premietnutie získaných odborných vedomostí 
a praktických odborných zručností do učebných plánov alebo učebných metód v škále od 60  
do 100 %. Niektorí respondenti vidia najväčšiu limitáciu v slabom vybavení na škole a v nedo-
statku finančných prostriedkov. 3 respondenti uviedli, že pre nich nie je relevantná táto otázka 
- išlo o manažéra z podniku, riaditeľa školy a jedného majstra odbornej výchovy.  

Graf č. 32 – Prenos získaných vedomostí a zručností 
do učebných plánov/metód - zamestnanci 

„Mobilita jednotlivcov patrí k tým možnostiam programu Erasmus +, ktoré vytvárajú pre učiteľov 
odborných predmetov nenahraditeľné možnosti nadobudnúť nové kompetencie v oblasti odbor- 
nosti, jazyka a pedagogických zručností. Mali by sa stať kontinuálnou súčasťou vzdelávania 
učiteľov.“ 

(Respondent: učiteľka odborných predmetov zo strednej odbornej školy, Bratislavský kraj. Zdroj: dotazníkový prieskum) 

ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ
Hlavným komunikačným cudzím jazykom počas vzdelávacích mobilít zamestnancov bol an-
glický jazyk, ktorý označilo 50 % respondentov. Z  ďalších cudzích jazykov používali český  
(18 %), nemecký (9 %), ruský (4 %) a francúzsky jazyk (2 %). Časť respondentov (17 %) uviedla, 
že používala ako hlavný komunikačný jazyk slovenský jazyk, najmä v prípade vzdelávacej mo-
bility do Českej republiky.  
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Graf č. 33 - Miera zlepšenia jazykových kompetencií 
- zamestnanci 

Rozvíjanie jazykových kompetencií sme skúmali na úrovni každodennej a odbornej komuniká-
cie. Podľa odpovedí je zrejmé, že v každodennej komunikácii došlo k zlepšeniu najmä v počúva-
ní cudzieho jazyka a v reagovaní na počutý text. 

Celkový prehľad označení:

Každodenná komunikácia Počet 
označení % vyjadrenie

porozumieť počutému, zachytiť hlavnú myšlienku 35 64,8 %

reagovať na počutý text zrozumiteľnou odpoveďou a/alebo 
otázkou 25 46,3 %

pochopiť a roztriediť vypočuté informácie 22 40,7 %

zrozumiteľne ústne vyjadrovať svoje myšlienky a názory 18 33,3 %

začať, viesť a ukončiť komunikáciu na určitú tému 16 29,6 %

napísať ucelenú prácu na určitú tému 16 29,6 %

pripraviť si a predniesť krátku prezentáciu 10 18,5 %

komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá 
mi umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi 4 7,4 %
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“
“

Odborná komunikácia Počet 
označení % vyjadrenie

porozumieť počutú odbornú komunikáciu, zachytiť hlavnú 
myšlienku 34 63 %

reagovať na počutý odborný text zrozumiteľnou odpoveďou a/
alebo otázkou 24 44,4 %

čítať odborný text s porozumením, chápať podstatu textu 23 42,6 %

používať odbornú terminológiu bez väčších problémov 21 38,9 %

začať, viesť a ukončiť ústnu komunikáciu na určitú odbornú 
tému 18 33,3 %

analyzovať odborný text, vedieť vyjadriť hlavnú myšlienku 
textu 15 27,8 %

Vzdelávacia mobilita poskytla 32 respondentom (59 %) príležitosť používať nielen hlavný ko-
munikačný jazyk, ale aj iné jazyky. 14 respondenti (26 %) si zlepšili jazykové vedomosti v an-
glickom jazyku, 11 respondenti v českom jazyku (20 %) a 4 respondenti v maďarskom jazyku  
(7 %). Ďalšie zlepšenia boli v jazyku nemeckom, poľskom, švédskom a ruskom, ktoré označili 
dvaja alebo jeden respondent.

CELKOVÉ HODNOTENIE VZDELÁVACEJ MOBILITY
51 respondentov (94 %) celkovo hodnotili vzdelávaciu mobilitu ako výbornú (66 %) alebo veľ-
mi dobrú skúsenosť (28 %). Dvaja respondenti dali známku „dobre“ a jeden respondent udelil 
známku „uspokojivo“. Na druhej strane na otázku, či by sa opätovne zúčastnili vzdelávacej mo-
bility v rámci programu Erasmus+, všetci respondenti odpovedali áno (87 %) alebo skôr áno  
(13 %). Vzdelávacie mobilitu chápu ako skvelú príležitosť zdokonaliť sa vo svojom odbore, získať 
nové poznatky, porovnať sa s kolegami v zahraničí a preniesť dobrú prax na Slovensko. 

„Všetci učitelia by mali mať možnosť vidieť svojich kolegov v “akcii”, porovnať si svoje pedagogické 
postupy a zdieľať svoje skúsenosti. Pomáha to pri motivácii zlepšovať svoju prácu a získavať nové 
námety.“ 

(Respondent: učiteľka zo strednej odbornej školy, Bratislavský kraj. Zdroj: dotazníkový prieskum)

„Po stáži je účastník schopný s odstupom posúdiť kvality svojej školy, svojej práce, systému a ak je 
schopný a má príležitosť, mnohé veci presadí aj doma - v škole.“ 

(Respondent: učiteľ zo strednej odbornej školy, Košický kraj. Zdroj: dotazníkový prieskum) 
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B. UČIACI SA  

PRIESKUMNÁ VZORKA
Predmetom záujmu bolo 3 748 učiacich sa (prevažne žiakov), ktorí sa v rámci skúmaných pro-
jektov zúčastnili vzdelávacej mobility (stáže) v zahraničí. Týmto žiakom bol zaslaný online do-
tazník, na ktorý anonymne odpovedalo 275 z nich. Návratnosť dotazníka bola 7,3 %. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RESPONDENTOCH
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 152 žien a 123 mužov zo všetkých slovenských krajov. 
Najviac reakcií na dotazník bolo z Banskobystrického a Prešovského kraja, najmenej z Trenčian-
skeho kraja. Čo sa týka typov inštitúcií, najviac zastúpení boli žiaci zo stredných odborných škôl 
a stredných priemyselných škôl. Polovica respondentov sú stále žiakmi školy, v rámci ktorej sa 
zúčastnili vzdelávacej mobility v zahraničí. 

Graf č. 34 - Zastúpenie žien a mužov – žiaci

Graf č. 35 - Typ školy – žiaci 
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Graf č. 36 - Zastúpenie podľa krajov – žiaci 

Žiaci študovali/študujú 63 rôznych učebných/študijných odborov. Najviac, 40 respondentov 
(14,5 %), bolo z odboru obchodná akadémia, 26 respondentov (9,5 %) boli žiakmi odboru zdra-
votnícky asistent a zhodne po 19 respondentov (6,9 %) bolo z odborov hotelová akadémia a ku-
chár/čašník. Z ostatných odborov môžeme spomenúť odbory agromechanizátor, autoopravár, 
diplomovaná všeobecná sestra, kaderník – vizážista, mechatronika, výtvarné spracúvanie skla, 
informačné a sieťové technológie, grafický dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VZDELÁVACÍCH MOBILITÁCH 
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 93 % respondentov absolvovalo jednu vzdelávaciu 
mobilitu v zahraničí (stáž) a zvyšných 7 % dve a viac vzdelávacích mobilít. V prípade, že účast-
ník absolvoval viac ako jednu stáž, pri ďalšom vyplňovaní dotazníka bol požiadaný, aby sa sú-
stredil/a na poslednú absolvovanú. 

Graf č. 37 - Počet stáží – žiaci 
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Stáže boli realizované od začiatku programu Erasmus+, t. j. od roku 2014. Najviac respondentov 
absolvovalo stáž v  roku 2016, čo z celkového počtu predstavuje 35 %. Najmenej reakcií bolo  
od účastníkov stáží v prvom roku programu Erasmus+, t. j. v roku 2014. 

Graf č. 38 - Rok absolvovania stáže – žiaci 

Viac ako polovica respondentov absolvovala stáž v treťom ročníku štúdia, najmenej v prvom 
ročníku štúdia. V dotazníkovom prieskume sa objavil aj jeden čerstvý absolvent, čo potvrdzu-
je slabé zastúpenie čerstvých absolventov v projektoch KA1 v sektore odborného vzdelávania  
a prípravy.  

Graf č. 39 - Ročník štúdia – žiaci 

Cieľovými krajinami bolo 22 rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+. Najčastejšie 
respondenti označili zhodne Českú republiku a Spojené kráľovstvo (57 respondentov). Z ostat-
ných krajín to bolo Taliansko (34 respondentov), Nemecko (26 respondentov) a Maďarsko (23 
respondentov). Nasledujúci graf znázorňuje počty označení cieľových krajín. Ostatné krajiny 
neuvedené v grafe (celkovo 14 krajín) boli označené desať a menej respondentmi. 
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Graf č. 40 - Cieľové krajiny – žiaci 

Respondenti v  dotazníkovom prieskume uviedli, že najčastejším typom vzdelávacej mobility 
bola stáž v podniku, ktorú absolvovalo 55 % z nich. 37 % respondentov absolvovali stáž v škole 
alebo v inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy. 

Graf č. 41 - Typ stáže – žiaci 

Čo sa týka trvania stáže, prevažovali skôr krátkodobé mobility – 47,6 % respondentov strávilo 
na stáži v zahraničí 10 – 14 dní a 34,5 % respondentov 15 až 21 dní. Dlhodobé mobility sú v cel-
kovom porovnaní ojedinelé. Piati respondenti, ktorí strávili na mobilite viac ako 60 dní, boli 
z odboru hotelová akadémia, dvaja respondenti z odborov počítačové systémy a IKT špecialista, 
1 respondent z odboru kuchár/čašník a jeden respondent neuviedol odbor.  
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Graf č. 42 - Trvanie stáže – žiaci 

MOTIVÁCIA ZÚČASTNIŤ SA VZDELÁVACÍCH MOBILÍT
A. Pred mobilitou

V dotazníkovom prieskume sme zisťovali, prečo sa žiak rozhodol zúčastniť vzdelávacej mobi-
lity (stáže) a aká bola jeho/jej prvotná motivácia. Respondenti mohli z ponúkaných odpovedí 
vybrať najviac päť dôvodov. Z respondentmi vybraných dôvodov absolvovania stáže je zrejmé, 
že respondenti chceli najmä spoznať novú krajinu a  jej špecifiká a rozšíriť si svoje vedomosti 
a znalosti, či už odborné alebo jazykové. Zvýšenie šance na trhu práce doma alebo v zahraničí 
nebola pre respondentov prvoradá motivácia. 

Celkový prehľad označení:

Dôvod absolvovania stáže Počet 
označení % vyjadrenie

spoznať novú krajinu a jej špecifiká 198 72 %

rozšíriť si praktické odborné zručnosti 193 70,2 %

rozšíriť si odborné vedomosti 177 64,4 %

naučiť sa/zdokonaliť sa v cudzom jazyku 158 57,5 %

príležitosť žiť dlhší čas v zahraničí 80 29,1 %

zvýšiť šance zamestnať sa v zahraničí po ukončení štúdia 69 25,1 %

zvýšiť šance zamestnať sa v domovskej krajine po ukončení 
štúdia 63 22,9 %

absolvovať časť štúdia v cudzom jazyku 46 16,7 %
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Respondenti uviedli aj iné dôvody:

„Bola možnosť, známky som na to mal, tak som to chcel skúsiť.“

„Užiť si čas s kamarátmi v zahraničí.“

„Porovnať úroveň vzdelávania u nás a v zahraničí.“ 

B. Po mobilite

Následne respondenti hodnotili na škále od 1 do 5, kde 1 = výborne a 5 = neuspokojivo, do akej 
miery boli naplnené ich očakávania od vzdelávacích mobilít. 224 respondentov, čo predstavu-
je 85 % všetkých respondentov, odpovedali, že sa ich očakávania naplnili na úrovni výborne  
a veľmi dobre. 21 respondentov vnímali naplnenie očakávaní na úrovni dobre. Naopak 11 res-
pondentov uviedli, že ich očakávania od stáže boli naplnené iba uspokojivo a 9 respondentov  
na úrovni neuspokojivo.  

Graf č. 43 – Naplnenie očakávaní – žiaci 

V nadväznosti na prvotnú motiváciu sme sa respondentov opýtali, čo s odstupom času pova-
žujú za najväčší prínos stáže. Respondenti mohli z  ponúkaných odpovedí vybrať najviac päť 
možností. Prínosy stáží sú v súlade s ich očakávaniami – respondenti za najväčší prínos stáže 
považovali zlepšenie jazykových, praktických odborných zručností, mäkkých zručností a od-
borných vedomostí. 

Celkový prehľad označení:

Prínosy stáže Počet 
označení % vyjadrenie

zlepšenie jazykových zručností 162 58,9 %

zlepšenie praktických odborných zručností 149 54,2 %

zlepšenie mäkkých zručností 122 44,4 %

zlepšenie odborných vedomostí 114 41,5 %
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motivácia pracovať v zahraničí 113 41,1 %

zvýšenie záujmu o ďalšie štúdium na Slovensku alebo v 
zahraničí 81 29,5 %

zlepšenie mojej pozície na trhu práce 70 25,5 %

zlepšenie študijných výsledkov 42 15,3 %

Detailnejšie porovnanie očakávaní a  prínosov ukázalo, že menej respondentov vníma roz-
šírenie odborných vedomostí ako prínos stáží – oproti očakávaniu to predstavuje po-
kles o  takmer 23%. Naopak zvýšenie šance zamestnať sa v  zahraničí po ukončení štú-
dia vníma ako prínos väčšie percento respondentov. Kým v  časti očakávaní označilo túto 
možnosť 25 % z  nich, v  časti prínosov to bolo už 41 %, čo znamená nárast o  takmer 23 %. 

Nasledujúca tabuľka a grafické znázornenie prináša celkový prehľad porovnaní podobných oča-
kávaní a prínosov:

P. č. Popis Očakávanie Prínos

1 rozšíriť si odborné vedomosti 64,4 % 41,5 %

2 naučiť sa/zdokonaliť sa v cudzom jazyku 57,5 % 58,9 %

3 zvýšiť šance zamestnať sa v zahraničí po ukončení 
štúdia 25,1 % 41,1 %

 

Graf č. 44 – Očakávanie vs. prínos stáží – žiaci 

ROZVOJ ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH 
ZRUČNOSTÍ
Na otázku, do akej miery si účastníci mobilít zlepšili odborné vedomosti v študijnom/učebnom 
odbore počas stáže, sa 171 respondentov, čo predstavuje 62 %, vyjadrilo veľmi pozitívne ale-
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bo pozitívne. Naopak, 38 respondenti (14 %) sa vyjadrili, že počas stáže si zlepšili svoje odborné 
vedomosti na úrovni uspokojivo a neuspokojivo. Niektorí nespokojní respondenti popisovali 
v otvorených komentároch, že nedostali príležitosť naučiť sa niečo nové, čo sa neučí na ich škole, 
resp. im nebolo umožnené sa v plnej miere zapájať do vopred dohodnutých aktivít.  

Graf č. 45 - Miera zlepšenia odborných vedomostí – žiaci 

Nižšie uvedený graf znázorňuje, do akej miery si respondenti zlepšili praktické odborné zruč-
nosti. 180 respondentov (65 %) sa vyjadrilo, že počas stáže si zlepšili tieto zručnosti na výbornej 
alebo veľmi dobre úrovni. Naopak 35 respondenti (13 %) vnímali úroveň zlepšenia ako uspoko-
jivú alebo neuspokojivú. 

Graf č. 46 - Miera zlepšenia praktických odborných 
zručností – žiaci 

Konkrétne nadobudnuté odborné vedomosti a  praktické odborné zručnosti záviseli od typu 
vzdelávacej aktivity, jej dĺžky a najmä učebného/študijného odboru. Bližšie sú popísané v časti 
venovanej inštitúciám. Následné uplatnenie týchto odborných vedomostí a praktických odbor-
ných zručností v škole bola nadväzujúca otázka. Respondenti vyberali na základe percentuálne-
ho rozmedzia. 164 respondentov (60 %) pretavilo získané skúsenosti v rozsahu od 60 do 100 %. 
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Graf č. 47 - Rozsah uplatnenia v škole – žiaci 

ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ
Väčšina respondentov (64,1 %) uviedla, že počas stáže používali anglický jazyk ako hlavný ko-
munikačný jazyk. Z ďalších cudzích jazykov používali český (8 %), nemecký (5,4 %) a maďarský 
jazyk (4,7 %). Málo používanými jazykmi (pod 1 % respondentov) bol francúzsky, španielsky, 
poľský, taliansky a ruský jazyk. Časť respondentov (14,1 %) uviedla, že počas stáže používala ako 
hlavný komunikačný jazyk slovenčinu a do kontaktu s cudzím jazykom prišla veľmi obmedzene 
alebo vôbec, nakoľko sa všetky tieto stáže konali v Českej republike.

V dotazníkovom prieskume sme sledovali aj mieru zlepšenia jazykových kompetencií. Prevažná 
väčšina respondentov (167), čo predstavuje takmer 61 %, vnímala zlepšenie ako výborné a veľmi 
dobré. Na druhej strane 32 respondentov (takmer 12 %) po absolvovaní stáže nepocítili zlepše-
nie jazykových kompetencií. 

Graf č. 48 - Miera zlepšenia jazykových kompetencií 
– žiaci

Rozvíjanie jazykových kompetencií sme skúmali v každodennej a odbornej komunikácii. Res-
pondenti mohli označiť ľubovoľný počet výrokov. Z odpovedí je zrejmé, že kým v každodennej 
komunikácii respondenti pociťovali zlepšenie pri počúvaní cudzieho jazyka, v odbornej komu-



58

nikácii si zlepšili nielen počúvanie, ale aj čítanie odborného textu s porozumením. 

Celkový pohľad označení:

Každodenná komunikácia
Počet 

označení % vyjadrenie

porozumieť počutému, zachytiť hlavnú myšlienku 182 66,18 %

viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi 156 56,73 %
reagovať na počutý text zrozumiteľnou odpoveďou a/alebo 
otázkou 151 54,91 %

pochopiť a roztriediť vypočuté informácie 118 42,91 %

zrozumiteľne ústne vyjadrovať svoje myšlienky a názory 104 37,82 %
vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať 
svoje reakcie 39 14,18 %

začať, viesť a ukončiť komunikáciu na určitú tému 29 10,55 %

napísať ucelený text na tému, ktorá ma zaujíma 29 10,55 %

Odborná komunikácia 
Počet 

označení
% vyjadrenie

porozumieť počutú odbornú komunikáciu, zachytiť hlavnú 
myšlienku 158 57,45 %

čítať odborný text s porozumením, chápať podstatu textu 117 42,55 %

reagovať na počutý odborný text zrozumiteľnou 
odpoveďou a/alebo otázkou 99 36 %

začať, viesť a ukončiť ústnu komunikáciu na určitú 
odbornú tému 91 33,09 %

používať odbornú terminológiu bez väčších problémov 84 30,55 %

analyzovať odborný text, vedieť vyjadriť hlavnú myšlienku 
textu 65 23,64 %

Stáž predstavuje dobrú príležitosť prísť do kontaktu s  rôznymi inými jazykmi, nakoľko hlav-
ný komunikačný jazyk sa mnohokrát líši od jazyka bežne používaného v  tej - ktorej krajine.  
Na otázku, či si učiaci sa zlepšili jazykové znalosti aj v inom ako komunikačnom jazyku, naj-
viac 135 respondentov (49 %) uviedlo zlepšenie v anglickom jazyku, 53 respondentov (19 %) 
sa zlepšilo v českom jazyku a 33 respondentov (12 %) označilo nemecký jazyk. Ostatné jazyky 
(napr. taliansky, španielsky, poľský, portugalský a mnohé iné) boli označené menej ako 5 % res-
pondentov. Naopak 20 respondentov (7 %) uviedlo, že nemali možnosť používať alebo neprišli 
do kontaktu s iným ako hlavným komunikačným jazykom. 

Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 63 % respondentov podnietila stáž k ďalšiemu zdoko-
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naľovaniu sa v cudzom jazyku/cudzích jazykov.  

Graf č. 49 - Ďalšie zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku – žiaci  

CELKOVÉ VNÍMANIE STÁŽE
243 respondentov, čo z celkového počtu predstavuje 88 %, hodnotilo s odstupom času stáž v za-
hraničí ako výbornú alebo veľmi dobrú skúsenosť. Na otázku, či plánujú alebo už informovali 
potenciálneho zamestnávateľa o tom, že boli na stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+, 
145 respondentov (53 %) odpovedalo kladne. Mnohí respondenti majú alebo plánujú túto sku-
točnosť uviesť v životopise a/alebo hovorili (resp. plánujú hovoriť) o tom na osobnom pohovore. 
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 24 už zamestnaných respondentov využili nadobud-
nuté vedomosti a zručnosti počas stáže v pracovnom živote. 

„Aj vďaka stáži som získala prácu v zahraničí.“       
(Respondent: žiačka hotelovej akadémie zo Žilinského kraja, odbor: hotelová akadémia. Zdroj: online dotazník)

„Vedela som sa ľahšie prispôsobiť cudziemu kolektívu, nezľakla som sa natoľko nových vecí, ktoré 
som robiť nevedela, ale s chuťou som sa do nich pustila.“ 

(Respondent: žiačka strednej odbornej školy z Nitrianskeho kraja, odbor: pracovník marketingu. Zdroj: online dotazník)

„Ľahšie som sa zaradila medzi personál, pretože som bola oboznámená so zvyklosťami. Pracujem 
v krajine, v ktorej som bola na stáži.“ 

(Respondent: žiačka strednej odbornej školy z Nitrianskeho kraja, odbor: pracovník marketingu. Zdroj: online dotazník)

„V určitej miere áno, možnosť spolupracovať v teame rôznych národností, pracovná terminológia 
ako aj rozvoj soft skills.“ 

(Respondent: žiak obchodnej akadémie z Nitrianskeho kraja, odbor: obchodná akadémia. Zdroj: online dotazník) 
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Graf č. 50 - Informovanie potenciálneho zamestnávateľa - žiaci 

Graf č. 51 - Celkové hodnotenie stáže – žiaci 

Na záver 258 respondentov, čo predstavuje takmer 94 %, na otázku, či by opätovne absolvovali 
stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+, odpovedali áno alebo skôr áno. 

O pozitívnom vnímaní stáží svedčia aj nasledovné vyjadrenia respondentov:

„Táto skúsenosť bola veľmi obohacujúca, žiaľ, trvalo to dosť krátko. Obľúbila som si kolektív,  
v ktorom som pracovala, dokonca si ma chceli ponechať, lebo som vraj svoje povinnosti splnila 
veľmi dobre a rýchlo som sa všetko dokázala naučiť. Veľmi ďakujem za túto príležitosť!“ 

(Respondent: žiačka obchodnej akadémie z Trnavského kraja, odbor: obchodná akadémia. Zdroj: online dotazník)

„Počas 2 týždňov som poznala viac faktov, ako na vlastnej škole počas vtedajších 2 rokov.“ 
(Respondent: žiačka strednej odbornej školy z Bratislavského kraja, odbor: agropodnikanie. Zdroj: online dotazník)

„So stážou som veľmi spokojná, vďaka stáži som mala možnosť dostať sa do cudzojazyčnej krajiny, 
kde som sa toho veľmi veľa naučila a dalo mi to veľa do života. Spoznala som sa s veľa skvelými 
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ľuďmi, ktorých by som teraz nepoznala, keby som nemala možnosť cez Erasmus+ spoznať.“ 
(Respondent: žiačka strednej zdravotníckej školy z BB kraja, odbor: zdravotnícky asistent. Zdroj: online dotazník)

„Všeobecne hodnotím moju stáž v zahraničí len pozitívne, nakoľko mi dala táto stáž veľmi veľa  
pre budúci osobný rozvoj. Určite by som tento program odporúčal každému a taktiež by som veľmi 
rád opätovne využil tento program Erasmus+.“ 

(Respondent: žiak strednej odbornej školy z Košického kraja, odbor: technické lýceum. Zdroj: online dotazník)

„Bola to skvelá skúsenosť, ktorá mi vo veľkej miere ukázala smer, akým sa chcem v živote uberať.“ 
(Respondent: žiačka strednej priemyselnej školy z TT kraja, odbor: technické a informačné služby. Zdroj: online dotazník)

„Moja stáž v Nemecku bola jedna z tých najlepších vecí v mojom živote. Som veľmi vďačný za túto 
príležitosť od Európy pre mladých Európanov. Osobne si myslím, že takúto alebo podobnú stáž 
by mal absolvovať každý Európan a aj niekoľkokrát. Perfektný a obohacujúci spôsob spoznania 
nových kultúr a priblížiť sa reálne k termínu “byť Európan”. To všetko musí človek jednoducho 
zažiť. Ďakujem. :-)“ 

(Respondent: žiak strednej odbornej školy z BA, odbor: biotechnológia a farmakológia. Zdroj: online dotazník)

„Nemám žiadne negatívne skúsenosti. Všetko zlé bolo na niečo dobré a dostala som obrovskú 
príležitosť navštíviť nové miesto, spoznať novú krajinu, žiť v inej kultúre, naučiť sa väčšej samostat-
nosti a spriateliť sa s kopou nových ľudí.“ 

(Respondent: žiačka obchodnej akadémie zo Žilinského kraja, odbor: obchodná akadémia. Zdroj: online dotazník)

„Moje skúsenosti sú iba pozitívne: práca v zahraničí ma utvrdila v tom, že sa dokážem uplatniť aj 
na medzinárodnom trhu práce.“ 
(Respondent: žiak strednej odbornej školy z Bratislavského kraja, odbor: autoopravár - mechanik. Zdroj: online dotazník)
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ZÁVER 

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť prínos mobilitných projektov programu Erasmus+ v rozvoji od-
borných, jazykových a interpersonálnych zručností účastníkov v sektore OVP. V štúdii sme sa 
zamerali na ukončené mobilitné projekty, ktoré sa realizovali v rámci výziev 2014 až 2016. 

Zistenia v štúdii sú rozdelené do dvoch častí, v prvej časti sú výstupy z analýzy odpovedí vysie-
lajúcich inštitúcií, v druhej časti sú spracované zistenia od jednotlivých účastníkov mobilitných 
projektov. 

SÚHRN ZISTENÍ – INŠTITÚCIE
Informácie a podnety od vysielajúcich inštitúcií sme čerpali z troch zdrojov: 

•	 online dotazníka, ktorý bol zaslaný 145 inštitúciám, 
•	 osobných/telefonických rozhovorov so zástupcami 16 vybraných inštitúcií,
•	 záverečných správ ukončených mobilitných projektov.

Vo vzorke inštitúcií (103), ktoré odpovedali na dotazník, tvorili najväčšiu časť stredné odborné 
školy (68), v menšom rozsahu boli zastúpené aj iné školy a organizácie aktívne v sektore OVP. 
Čo sa týka regionálneho rozloženia, tieto inštitúcie sa nachádzali vo všetkých regiónoch Slo-
venska, najviac v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. 18 škôl bolo z najmenej rozvinutých 
okresov Slovenska. 

Inštitúcie realizovali najčastejšie vzdelávacie mobility žiakov, a to prevažne v podnikoch v za-
hraničí. Okrem mobility žiakov uskutočnili inštitúcie aj vzdelávacie mobility zamestnancov, 
prípadne kombináciu týchto mobilít. Cieľovými krajinami bolo 30 rôznych krajín zapojených 
do programu Erasmus+, z ktorých boli najviac zastúpené Česká republika, Taliansko a Spojené 
kráľovstvo. 

Jedným z kľúčových zistení analýzy je, že takmer 70 % inštitúcií sa podarilo vďaka aktívnemu za-
pojeniu do mobilitných projektov naplniť ciele stanovené v Európskom pláne rozvoja, a to v roz-
sahu 80 – 100 %. Medzi dôležité ciele, ktoré inštitúcie v projektoch naplnili, patria nasledovné: 

•	 rozšírenie špecifických odborných vedomostí a praktických zručností žiakov,
•	 zlepšenie jazykových kompetencií žiakov,
•	 modernizácia a skvalitnenie vzdelávacieho procesu, 
•	 lepšia uplatniteľnosť absolventov škôl na trhu práce,
•	 zatraktívnenie školy a zvýšenie záujmu o štúdium na škole,
•	 nadväzovanie nových partnerstiev s organizáciami a podnikmi v zahraničí a upevne-

nie existujúcich väzieb,
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•	 rozšírenie odborných vedomostí zamestnancov.

Uvedené splnené ciele sú v súlade s prínosmi mobilitných projektov, ktoré inštitúcie vnímajú 
s odstupom času.

Viac ako 90 % inštitúcií hodnotilo prínos mobilitných projektov na rozvoj odborných vedo-
mostí a praktických odborných zručností žiakov na úrovni výborne alebo veľmi dobre. Spek-
trum odborných vedomostí a zručností, ktoré si žiaci osvojili bolo pomerne široké, vzhľadom 
na rôznorodosť zastúpených učebných a študijných odborov v prieskume. V štúdii sú popísané 
špecifické odborné vedomosti a zručnosti, ktoré si osvojili žiaci 23 učebných/študijných odbo-
rov. Podľa vyjadrení inštitúcií, žiaci získali znalosti o nových materiáloch, výrobkoch, osvojili 
si nové pracovné postupy, metódy práce, naučili sa pracovať s novými pracovnými nástrojmi, 
technológiami a prístrojmi, ktoré nie sú dostupné na Slovensku. 

Čo sa týka jazykových kompetencií, inštitúcie vnímajú celkove pozitívny dopad mobilitných 
projektov na zlepšenie vedomostí a zručností účastníkov v cudzom jazyku. 73 % inštitúcií hod-
notilo mieru zlepšenia na úrovni výborne až veľmi dobre. Väčšina sa zhodla, že účastníkom sa 
počas mobility podarilo odbúrať ostych, obavy z ústnej komunikácie v cudzom jazyku, uvedo-
mili si svoje silné stránky a rozvojové potreby. Ako vyplynulo z analýzy odpovedí inštitúcií, žiaci 
si rozvinuli najmä nasledovné vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku:

•	 schopnosť dohovoriť sa v cudzom jazyku v každodenných situáciách,
•	 osvojenie špecifickej odbornej terminológie v  cudzom jazyku, schopnosť vedieť ju 

správne používať v ústnej aj písomnej komunikácii na pracovisku,
•	 riešenie problémových situácií na pracovisku aj mimo neho.

Je potrebné uviesť, že miera zlepšenia jazykových vedomostí a zručností bola v niektorých prí-
padoch limitovaná dĺžkou mobility, realizáciou mobility v  jazykovo príbuznej krajine alebo 
faktom, že zamestnanci v hostiteľskej organizácii neovládali na primeranej úrovni dohodnutý 
hlavný komunikačný jazyk.

Zaujímavým zistením z analýzy je pomerne vysoká miera rozvoja mäkkých zručností u žiakov 
mobilitných projektov. Viaceré inštitúcie sa zhodli na tom, že tieto zručnosti sú nevyhnutné 
pre úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce, najmä v nadnárodných podnikoch a organi-
záciách. Rozvoj mäkkých zručností účastníkov zaznamenali predovšetkým tie školy, ktoré vy-
slali žiakov na stáže v podnikoch. Žiaci si rozvinuli zručnosť komunikovať s ľuďmi z odlišných 
kultúr, rozvrhnúť si prácu na zadanej úlohe, vyjadriť svoj názor, reagovať primerane na spätnú 
väzbu, uvedomili si princípy tímovej spolupráce. Okrem týchto zručností si žiaci upevnili alebo 
podporili aj niektoré osobnostné charakteristiky: zodpovednosť za svoje konanie, samostatnosť, 
sebadisciplínu, proaktivitu, sebadôveru a rešpekt v pracovných a sociálnych vzťahoch. 
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SÚHRN ZISTENÍ – JEDNOTLIVCI
Informácie a podnety od jednotlivcov sme čerpali z online dotazníkov; jeden typ dotazníkov bol 
zaslaný zamestnancom a druhý učiacim sa (žiakom a čerstvým absolventom), ktorí sa zúčastnili 
vzdelávacej mobility v rokoch 2014 – 2017. 

Vo vzorke zamestnancov (54), ktorí odpovedali na dotazník, tvorili najväčšiu časť učitelia vše-
obecných alebo odborných predmetov (37 respondentov), v menšom rozsahu boli zastúpení aj 
iní zamestnanci aktívni v odbornom vzdelávaní, napr. majstri odbornej výučby alebo riaditelia 
škôl, resp. zástupcovia riaditeľa. Najviac zamestnancov pôsobilo na stredných odborných ško-
lách (35 respondentov). Čo sa týka regionálneho rozloženia, najčastejšie na dotazník odpove-
dali zamestnanci z Bratislavského a Košického kraja. Účastníci mobilít najčastejšie realizovali 
odbornú prípravu, ktorá podporuje profesionálny rast zamestnancov OVP vo forme stáže alebo 
hospitácie. Vzdelávacie mobility sa uskutočňovali najmä v Českej republike (17 respondentov) 
a zväčša mali trvanie 2 až 7 pracovných dní (36 respondentov). 

Jedným z kľúčových zistení analýzy je, že vzdelávacie mobility naplnili prvotné očakávania za-
mestnancov, t. j. pomohli im zlepšiť si odborné vedomosti a praktické odborné zručnosti a apli-
kovať nové vzdelávacie postupy a metódy výučby. Takmer všetci respondenti deklarovali mie-
ru zlepšenia odborných vedomostí a praktických odborných zručností na úrovni výborne až 
dobre. Konkrétne nadobudnuté vedomosti a zručnosti však záležali od pracovného zaradenia 
v domovskej škole (inštitúcii). Nižšiu mieru zlepšenia alebo fakt, že zlepšenie týchto vedomostí 
a zručností nebolo predmetom vzdelávacej mobility, uvádzali najmä riadiaci pracovníci. 24 res-
pondentov následne tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatnili v profesijnom odbore 
na 80 % - 100 %. 

Čo sa týka rozvoja jazykových kompetencií, miera zlepšenia je menšia v porovnaní s odbornými 
vedomosťami a praktickými odbornými zručnosťami. 49 respondentov vnímali mieru zlepšenia 
jazykových vedomostí na úrovni výborne až dobre, z nich 20 respondentov označilo možnosť 
dobre. Respondenti pocítili zlepšenie najmä v počúvaní cudzieho jazyka v každodennej a od-
bornej komunikácii. Miera zlepšenia jazykových kompetencií bola častokrát limitovaná dĺžkou 
mobility a realizáciou mobility v jazykovo príbuznej krajine. 

Takmer všetci respondenti celkovo vnímajú vzdelávaciu mobilitu ako výbornú alebo veľmi dob-
rú skúsenosť, na ktorej by sa opätovne zúčastnili. 

Čo sa týka vzorky učiacich sa (275), ktorí odpovedali na dotazník, najväčšiu časť tvorili žiaci 
stredných odborných škôl (129 respondentov), v menšom rozsahu boli zastúpení aj žiaci z iných 
typov škôl (napr. stredná priemyselná škola, obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola). 
Najčastejšie na dotazník odpovedali žiaci z Banskobystrického a Prešovského kraja. Účastníci 
mobilít realizovali stáže prevažne v podnikoch rôzneho typu. Vzdelávacie mobility sa uskutoč-
ňovali najmä v Českej republike (57 respondentov) a v Spojenom kráľovstve (57 respondentov) 
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a zväčša mali trvanie 10 až 14 pracovných dní (131 respondentov). 8 respondenti strávili na stáži 
v zahraničí viac ako 60 dní, v dotazníkovom prieskume sa však nepreukázal súvis medzi dĺžkou 
stáže a celkovým lepším hodnotením prínosu stáže. 

Jedným z kľúčových zistení analýzy je, že vzdelávacie mobility naplnili prvotné očakávania žia-
kov. Okrem spoznania novej krajiny si chceli rozšíriť praktické odborné zručnosti a odborné 
vedomosti. Väčšina respondentov deklarovala mieru zlepšenia odborných vedomostí a prak-
tických odborných zručností na úrovni výborne až dobre. Na druhej strane je však potrebné 
zdôrazniť, že práve vzorka učiacich sa najhoršie hodnotila vnímanie zlepšenia týchto vedomostí 
a zručností oproti iným dopytovaným skupinám, t. j. cca 13 % učiacich sa považujú mieru zlep-
šenia na úrovni slabo a veľmi slabo oproti 4 % zamestnancov. Konkrétne nadobudnuté vedo-
mosti a zručnosti záviseli od učebného/študijného odboru respondentov (63 rôznych odborov). 
164 respondentov tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti následne uplatnili v domovskej ško-
le v rozmedzí od 60 do 100 %. 

Mieru zlepšenia jazykových kompetencií v  porovnaní so zlepšením odborných vedomostí 
a praktických odborných zručností vníma táto skupina respondentov vyššie. 243 respondentov, 
čo predstavuje 88 %, deklarovalo mieru zlepšenia jazykových kompetencií na úrovni výborne až 
dobre. Respondenti pocítili zlepšenie v každodennej a odbornej komunikácii najmä v počúvaní 
cudzieho jazyka a v reakcii na počúvanie. Miera zlepšenia jazykových kompetencií bola aj v tejto 
skupine respondentov limitovaná dĺžkou mobility a realizáciou mobility v jazykovo príbuznej 
krajine. 173 respondentov potvrdilo, že ich stáž podnietila k ďalšiemu štúdiu cudzích jazykov.

Celkovo až 262 respondentov (95 %) hodnotilo vzdelávaciu aktivitu v rámci programu Eras-
mus+ ako výbornú až dobrú skúsenosť, ktorú by si zopakovali. Väčšina respondentov si rovnako 
uvedomuje, že stáž v zahraničí je cennou skúsenosťou pre ich budúcu kariéru a majú v pláne 
alebo už informovali (budúceho) zamestnávateľa o tejto skutočnosti.  
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ODPORÚČANIA

Záverom je možné konštatovať, že na všetkých troch úrovniach skúmania, t. j. na úrovni in-
štitúcií, zamestnancov aj žiakov, sa vzdelávacie mobility v rámci programu Erasmus+ pretavili  
do konkrétnych pozitívnych zmien. S cieľom ďalej podporovať a rozširovať mieru dopadu vzde-
lávacích mobilít v sektore odborného vzdelávania a prípravy odporúčame nasledovné:

Na európskej úrovni, zo strany Európskej komisie: 

•	 podporovať vzájomnú výmenu skúseností zo vzdelávacích mobilít medzi zapojenými 
inštitúciami a medzi jednotlivcami, najmä zamestnancami, prostredníctvom špecific-
kých platforiem ako eTwinning, School Education Gateway, sociálnych médií, nad-
národných pracovných workshopov zameraných na zdieľanie príkladov dobrej praxe 
a ich pravidelné zverejňovanie,

•	 zdôrazňovať pozitívny prínos vzdelávacích mobilít nielen pre vysielajúce organizácie, 
ale aj pre prijímajúce organizácie, pomôcť zvýšiť záujem kvalitných vzdelávacích inšti-
túcií, podnikov a organizácií vo všetkých členských krajinách Európskej únie aktívne 
sa zapájať do programu Erasmus+.

Na národnej úrovni, zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

•	 zabezpečovať včasnú, úplnú a  prehľadnú informovanosť potenciálnych žiadateľov 
o cieľoch a možnostiach grantových schém financovaných z prostriedkov Európskej 
únie, vrátane programu Erasmus+,

•	 vytvárať možnosti na šírenie príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými grantovými 
schémami formou seminárov, školení, priebežne monitorovať a vyhodnocovať prínos 
realizovaných projektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Na národnej úrovni, zo strany Národnej agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzde-
lávanie a prípravu:

•	 naďalej poskytovať kvalitnú informačnú podporu zapojeným inštitúciám vo fázach 
prípravy, implementácie a hodnotenia dopadu vzdelávacích mobilít,

•	 priebežne monitorovať a zverejňovať príklady dobrej praxe prostredníctvom širšieho 
spektra médií, workshopov, s cieľom získať záujem o vzdelávacie mobility u neaktív-
nych inštitúcií, ktoré sa zatiaľ nezapojili do programu Erasmus+, 

•	 poskytovať potenciálnym žiadateľom širšiu metodickú pomoc pri príprave projektov, 
zamerať sa najmä na oblasti, ktoré sú identifikované externými hodnotiteľmi ako slabé 
stránky v predkladaných žiadostiach o grant, 

•	 priebežne informovať kľúčových zamestnávateľov v  regiónoch a  zamestnávateľské 
zväzy o realizovaných stážach v jednotlivých študijných/učebných odboroch v rámci 
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programu Erasmus+.

 Na úrovni zapojených inštitúcií:

•	 jasne definovať a komunikovať účastníkom – žiakom i zamestnancom konkrétne od-
borné vedomosti, praktické zručnosti a  jazykové kompetencie, ktoré si majú počas 
stáže v zahraničí rozvinúť a možnosti ich ďalšieho využívania, 

•	 pravidelne vyhodnocovať dopad vzdelávacích mobilít na účastníkov - žiakov i  za-
mestnancov po ich návrate zo vzdelávacej mobility, ako aj s odstupom 6 - 12 mesiacov,

•	 motivovať zamestnancov, účastníkov odbornej prípravy v  zahraničí, k  aktívnemu 
zdieľaniu získaných odborných vedomostí a zručností s členmi predmetovej komisie 
školy s cieľom prispievať k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu pedagogických a odbor-
ných pracovníkov na pôde školy a k skvalitneniu výučby daného predmetu,

•	 podnecovať zamestnancov, ktorí absolvovali odbornú prípravu v zahraničí, aby získa-
né poznatky a skúsenosti aktívne preniesli do úpravy učebných plánov, obsahu vybra-
ných odborných predmetov, vypracovali nové učebné materiály a pomôcky, využívali 
nové metódy v teoretickej a praktickej odbornej výučbe,

•	 vytvárať zamestnancom organizačné a materiálne podmienky pre aplikáciu získaných 
odborných vedomostí a zručností v domovskej inštitúcii,

•	 motivovať účastníkov vzdelávacích mobilít – žiakov, aby získané vedomosti a zručnos-
ti aktívne zdieľali s rovesníkmi formou prezentácií, účasťou na odborných súťažiach, 
vedením odborných krúžkov, workshopov pre mladších žiakov, ako aj prostredníc-
tvom sociálnych médií,

•	 oboznamovať účastníkov vzdelávacích mobilít – žiakov s dlhodobým prínosom od-
bornej stáže v zahraničí, upriamiť ich pozornosť aj na zvýšenie šance získať kvalitné 
pracovné miesto na Slovensku alebo v rámci Európskej únie,

•	 vytvárať projektové tímy v inštitúciách, zodpovedné za prípravu a implementáciu pro-
jektu, motivovať zamestnancov k  aktívnej účasti na projekte v  roli sprevádzajúcich 
osôb a /alebo priamych účastníkov odbornej prípravy a vzdelávania v zahraničí,

•	 zamerať sa na širšie spektrum prijímajúcich organizácií, okrem overených organizácií, 
aktívne vyhľadávať nové organizácie s ponukou kvalitnej odbornej prípravy, 

•	 pri výbere prijímajúcich organizácií zohľadňovať ich vysokú odbornosť, predchádza-
júce skúsenosti s realizáciou projektov podobného typu, ako aj potenciál prijímajúcich 
organizácií rozvíjať jazykové kompetencie účastníkov, a to najmä v jazykoch, ktoré sú 
žiadané u zamestnávateľov, 

•	 otvorene zdieľať výsledky a  skúsenosti zo vzdelávacích mobilít s  podobnými inšti-
túciami v regióne prostredníctvom metodických dní, dní otvorených dverí, účasťou  
na sektorových konferenciách, výstavách.
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CONCLUSIONS 

This study aims to determine the impact of Erasmus+ programme mobility projects on the  
development of professional, language and interpersonal skills of participants in the vocational 
education and training sector. The study focuses on the completed mobility projects which took 
place as a part of calls for 2014 - 2016. 

The findings are divided into two parts. The first part contains the outputs from the analysis  
of sending institutions’ answers; the second part deals with the findings acquired from individual 
participants in mobility projects. 

SUMMARY OF FINDINGS – INSTITUTIONS
Information and suggestions from sending institutions were obtained from three sources: 

•	 an online questionnaire sent to 145 institutions, 
•	 personal/phone interviews with 16 representatives of selected institutions,
•	 final reports from completed mobility projects.

The biggest part from the sample of institutions (103) which answered the questionnaire was 
comprised of secondary vocational schools (68); there were also a smaller number of other 
schools and organisations active in the vocational education and training sector. In terms  
of the regional distribution, the institutions were located in all regions of Slovakia, mostly  
in the region of Banská Bystrica and Prešov. 18 schools were from the least developed districts 
of Slovakia. 

The institutions implemented mainly learning mobilities of learners (pupils), mostly  
in companies abroad. In addition, the institutions implemented learning mobilities of staff or 
a combination of the two. The hosting organisations abroad were in 30 countries; the Czech 
Republic, Italy, and the United Kingdom prevailed. 

One of the key findings of the study is that almost 70 % of institutions managed to meet  
the targets set in the European development plans thanks to their active participation in mobility 
projects, with the success rate ranging between 80 and 100 %. The important goals and objectives 
achieved by the institutions in the projects include the following: 

•	 enhancing pupils’ specific professional knowledge and practical skills,

•	 improvement of pupils’ language competencies,

•	 modernisation and improvement of the quality of the education process, 

•	 better employability of school graduates,
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•	 making the school and study at the school more attractive,

•	 making new partnerships with organisations and businesses abroad and strengthening 
the existing relationships,

•	 enhancing the professional knowledge of employees.

More than 90 % of institutions assessed the benefits of mobility projects for the development  
of pupils’ professional knowledge and practical professional skills as excellent or very good.  
The range of professional knowledge and skills acquired by pupils was quite wide, as the survey 
included a variety of study fields. The study describes specific professional knowledge and skills 
acquired by pupils of 23 study fields. According to the institutions, pupils acquired knowledge  
of new materials and products; they learnt new work procedures and methods; they learnt to use 
new working tools, technology, and devices which are not available in Slovakia. 

As far as  language competencies are concerned, the institutions perceive an overall  positive 
effect of mobility projects on the improvement of participants’ knowledge and skills in foreign 
languages. 73 % of institutions assessed the improvement as excellent to very good. Most  
of them concurred that participants in mobilities managed to overcome shyness, the fear  
of communicating in foreign language and that they realised their strengths and development 
areas. Analysis of institutions’ answers showed that pupils developed mostly the following 
foreign language knowledge and skills:

•	 using a foreign language in everyday situations,

•	 acquiring specific professional vocabulary in the foreign language, ability to use it 
correctly in oral and written communication at the workplace,

•	 solving problem situations at and outside the workplace.

It must be stated that the improvement of language knowledge and skills was in some cases 
limited by the length of mobility, implementation of the mobility in a language-related country 
or by the fact, that the host organisations employees couldn’t speak the agreed language  
of communication at an appropriate level.

Another interesting finding of the study is the high rate of soft skills development of pupils. 
Several institutions concurred that these skills are inevitable for successful employability, 
particularly in multinational companies and organisations. Development of participants’ 
soft skills was observed particularly by schools which sent their pupils to companies. Pupils 
developed their ability to communicate with people from different cultures, schedule their 
work on an assignment, express their opinion, respond to feedback appropriately; they realised 
the principles of teamwork. In addition to these skills, pupils strengthened or nurtured also 
some personal characteristics: responsibility for one’s actions, independence, self-discipline, 
proactivity, self-confidence, and respect in work and social relationships. 
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SUMMARY OF FINDINGS – INDIVIDUALS
Information and suggestions from individuals were obtained from online questionnaires; one 
was sent to employees and another to learners (pupils and fresh graduates) who participated  
in the learning mobilities in 2014 – 2017. 

The sample of employees (54) who answered the questionnaire was to the greatest extent 
comprised by teachers of general and vocational subjects (37 respondents); there was a small 
number of other employees active in vocational training, e.g. vocational training teachers or 
headteachers, or deputy headteachers. Most employees worked at secondary vocational schools 
(35 respondents). In terms of regional distribution, the questionnaire was answered mostly 
by teachers from Bratislava and Košice region. Most often, participants in mobilities took 
part in vocational training which fosters the professional growth of VET employees in form  
of a placement or job-shadowing. Learning mobilities were organised mostly in the Czech 
Republic (17 respondents) and lasted from 2 to 7 working days (36 respondents). 

One of the key findings of the study is that learning mobilities met initial employees’ 
expectations, that is, they helped them to improve their professional knowledge  
and practical professional skills and implement new educational procedures and teaching 
methods. Almost all respondents assessed the improvement of professional knowledge  
and practical professional skills as excellent to good. However, the specific knowledge and 
skills acquired depended on the employees` positions in the home school (institution).  
The lower degree of improvement or the fact that the improvement of this knowledge and skills 
was not the subject of the learning mobility was reported mainly by the managing employees.  
24 respondents subsequently used the acquired knowledge and skills in their profession within 
the range of 80 % to 100 %. 

As far as the development of language competencies is concerned, the improvement is small 
compared to that of professional knowledge and practical professional skills. 49 respondents 
perceived the improvement of language skills as excellent to good; 20 of them selected  
the option"good". The respondents felt improvement mainly in the listening to the foreign 
language in daily and professional communication. The improvement of language competencies 
was often limited by the length of mobilities and implementation of mobilities in language-
related countries. 

Almost all respondents perceive the education mobility as an excellent or very good experience, 
in which they would participate again. 

Regarding the sample of learners (275) who answered the questionnaire, the biggest part 
was comprised of secondary vocational school pupils (129 respondents); there were a smaller 
number of pupils from other types of schools (e.g. secondary vocational school, business 
academy, secondary healthcare school). The questionnaire was most often answered by pupils 
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from Banská Bystrica and Prešov regions. Learners took their internships in different types  
of companies. Learning mobilities were organised mostly in the Czech Republic (57 respondents) 
and the United Kingdom (57 respondents) and they usually took 10 – 14 working days (131 
respondents). 8 respondents did their placements abroad for more than 60 days; however,  
the questionnaire survey did not show any connection between the length of a placement  
and an overall better evaluation of the mobility impact. 

One of the key findings of the study is that learning mobilities met pupils’ initial expectations. 
In addition to learning about the new country, they wanted to enhance their practical skills  
and professional knowledge. Most respondents assessed the improvement of professional 
knowledge and practical professional skills as excellent to good. On the other hand, it must be 
stressed that the sample of learners evaluated the perception of improvement of this knowledge 
and skills with the worst mark, compared to other surveyed groups; that is, approximately 13 
% of learners perceive the improvement as poor and very poor, compared to 4 % of employees.  
The specific knowledge and skills acquired depended on respondents’ study field (63 different 
fields). 164 respondents subsequently used the acquired knowledge and skills in their home 
schools within the range of 60 to 100 %. 

This group of respondents perceived the improvement of language competencies as greater 
than the improvement of professional knowledge and practical professional skills. 243 
respondents, which are 88 %, assessed the improvement of language competencies as excellent 
to good. Respondents felt the improvement in daily and professional communication mainly 
in the listening to the foreign language and responding to the listening. The improvement  
of language competences in this group of respondents was limited by the length of the mobility 
and implementation of mobility in a language-related country. 173 respondents confirmed that 
the placement incited them to further foreign language study.

A total of 262 respondents (95 %) evaluated the educational activity in Erasmus+ programme 
as an excellent to very good experience, which they would like to participate in again. Most 
respondents also realise that a placement abroad is a valuable experience for their future career 
and plan to inform or have already informed their (future) employers about it.  
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RECOMMENDATIONS

In conclusion, it can be stated that learning mobilities had positive changes on all three  
target groups: institutions, staff and learners. With the goal of further supporting and  
expanding the impact of learning mobilities in vocational education and training, we  
recommend the following:

at the European level, on the part of the European Commission: 

•	 to support the exchange of experience from learning mobilities among the involved 
institutions as well as individuals, mainly employees, by means of specific platforms 
such as eTwinning, School Education Gateway, social media, multinational workshops 
focusing on sharing examples of good practice and publishing them regularly,

•	 to emphasise benefits of learning mobilities not only for sending institutions but 
also for receiving organisations; to help to increase the interest of quality educational  
institutions, businesses and organisations in all member states to actively participate 
in Erasmus+ programme.

at the national level, on the part of the Ministry of Education, Science, Research and Sport 
of the Slovak Republic 

•	 to provide the potential applicants with timely, complete and comprehensive information 
on the goals and possibilities of grant schemes funded from EU resources, including 
the Erasmus+ programme,

•	 to create opportunities for dissemination of good practice examples among individual 
grant schemes by means of seminars, trainings; to continuously monitor and evaluate 
the benefits of implemented projects at national, regional and local levels.

at the national level, on the part of the Erasmus+ National Agency for Erasmus+  
Programme for Education and Training Sectors:

•	 to provide high quality information to the beneficiaries at all stages, including  
preparation, implementation of learning mobilites and evaluation of their impacts,

•	 to continuously monitor and publish examples of good practice by means of a wider 
range of media and workshops with the goal of inciting interest of institutions which 
have not participated in Erasmus+ programme yet, 

•	 to provide potential applicants with extensive methodological support for preparation 
of projects; to focus mainly on areas which are identified by external evaluators as 
weaknesses in the submitted applications for grants, 

•	 to continuously inform key employers in regions and employers’ associations about the 
implemented learning mobilities in each study field within the Erasmus+ programme.
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at the level of involved institutions:

•	 to clearly define and communicate to the participants – pupils and employees: specific 
professional knowledge, practical skills and language competencies to be developed 
abroad as well as possibilities of their further use, 

•	 regularly evaluate the effect of learning mobilities on the participants – pupils and 
employees – after their return from learning mobilities, as well as after 6 - 12 months,

•	 to motivate employees, participants in vocational training abroad to actively share 
the acquired professional knowledge and skills with the members of school subject 
committee in order to contribute to the further professional training of pedagogical 
and professional employees at school and improve the quality of teaching of the given 
subject,

•	 to encourage employees who took part in vocational training abroad to actively  
transfer the acquired knowledge and experience into the changes of curricula and the 
content of selected vocational subjects, to create new teaching materials and aids, and 
to use the new methods in theoretical and practical vocational training,

•	 the create organisational and material conditions for employees to implement the 
acquired knowledge and skills in their home institution,

•	 to motivate participants in learning mobilities – pupils – to actively share the acquired 
knowledge and skills with their peers in the form of presentations, participation in 
vocational competitions, leading of vocational groups, workshops for younger pupils, 
as well as by means of social media,

•	 to inform the participants of learning mobilities – pupils – about the long-term  
benefits of vocational placement abroad, to bring their attention to the increased 
chances of getting a good job in Slovakia or abroad,

•	 to create project teams within intentions responsible for preparation and  
implementation of the project; to motivate staff to actively participate in the project as 
guiding persons and/or direct participants in vocational training and education abroad,

•	 to focus on a broader spectrum of receiving organisations; in addition to verified orga-
nisations, to actively search for new organisations offering quality vocational training, 

•	 when selecting hosting organisations, to take into account their high professionalism, 
previous experience with implementation of similar projects, as well as the potential 
of hosting organisations to develop language competencies, particularly in languages 
required by employers, 

•	 to openly share results and experience from learning mobilities with similar institutions 
in the region, by means of methodological days, open days, participation in sector 
conferences, exhibitions. 
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