
Cieľ projektu:
Cieľom projektu DEMETRA je zostaviť odborný tréning pre fi remných 
inštruktorov a majstrov odbornej prípravy v plastovom priemysle 
a príbuzných priemyselných odvetviach s cieľom podporiť ich 
v rýchlo sa meniacich podmienkach tohto sektoru. Zároveň, 
vypracovanie Metodologickej príručky s prvkami „gamifi kácie“ 
prispeje k odbúraniu ich každodennej výučbovej rutiny, a zároveň 
zvýši motiváciu Generácie „Z“ o praktický tréning v rámci Duálneho 
systému vzdelávania.

Hlavný výsledok:
• Katalóg kompetencií inštruktorov a majstrov odbornej prípravy založený na prieskume charakteristík a 

potrieb Generácie Z a skupinových rozhovoroch so študentmi zapojenými v praktickom vyučovaní na 
pracovisku, podnikovými inštruktormi a s kľúčovými aktérmi na poli Duálneho vzdelávania v SR.

• Tréningový materiál bude pozostávať z Príručky, Metodológie založenej na princípoch „gamifi kácie“ a 
Prípadových štúdií  obsahujúcich príklady dobrej praxe duálneho vzdelávania v plastikárskom sektore 
a v príbuzných odvetviach.

• Tréning podnikových inštruktorov sa bude konať v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Zameraný 
bude na oblasť tvorby a adaptácie metodológie s princípmi „gamifi kácie“, ako i na situačné hry 
využiteľné v rámci systému Duálneho vzdelávania.

• Pilotný tréning , ktorého sa podnikoví inštruktori či majstri odbornej prípravy zúčastnia v troch vyššie 
spomenutých krajinách, bude realizovaný pod odbornou supervíziou vedúceho partnera z Maďarska.

Newsletter 1 
Apríl 2018

DEMETRA
Príprava metodologického tréningu pre podnikových inštruktorov, ktorí poskytujú praktické 
pracovné tréningy v plastikárskom odvetví a v príbuzných priemyselných sektoroch,
2017-01-HU01-KA202-035951

Naše prvé medzinárodné 

stretnutie sa konalo v Budapešti, 

Maďarsku, 

14. – 15. December 2017

Partnera:



V mesiacoch január až marec 2018, 
partneri konzorcia realizovali prieskum pozostávajúci 
z dotazníka a skupinových rozhovorov s inštruktormi, 
študentmi zapojenými v praktickom vyučovaní 
na pracovisku, ako i s kľúčovými aktérmi na poli 
duálneho vzdelávania (koordinátori, riaditelia pre 
odborné vzdelávanie na stredných odborných 
školách, VÚC, riaditelia a HR manažéri spoločností). 

Počas nasledujúcich 3 mesiacov, členovia 
konzorcia budú analyzovať kompetenčný model a 
načrtnú tak smer rozvoja podnikových inštruktorov 
vďaka čomu predstavia komplexný Kompetenčný 
katalóg pre podnikových inštruktorov a majstrov odbornej prípravy.

V prípade záujmu o viac informácii, navštívte našu projektovú web stránku:
www.demetraproject.eu

alebo kontaktujte svojho lokálneho partnera:
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