
 
 
ROZVOJ KĽÚČOVYCH KOMPETENCIÍ NEZAMESTNANÝCH  

Tlačová správa (Stará Ľubovňa, 27.06.2019)   

Zamestnať mladých ľudí do 29 rokov je kľúčovou úlohou všetkých členských krajín Európskej únie a  k 

riešeniu tejto úlohy  prizýva  Európska komisia  aj mimovládne organizácie. Spotrebiteľské organizácie z  

Talianska, Grécka, Litvy a Českej republiky budú počas dvoch rokov spoločne  realizovať  vzdelávací 

projekt Erasmus +2018-1-SK01-KA204-046393, ktorý je zameraný na vzdelávanie  

nezamestnaných do 29 rokov.                                                     

Vzdelávací program pre  nezamestnaných s  predčasne ukončenou  strednou školou,  nedostatočnou  

kvalifikáciou  alebo zručnosťami má za cieľ   vytvoriť inovačný  program  spotrebiteľského vzdelávania,   

podporiť rozvoj kľúčových kompetencií nezamestnaných   a výmenou skúseností  v projekte zároveň  

zvýšiť  kvalifikáciu vzdelávateľov.  

Realizácia projektu začala stretnutím partnerov v Turíne a podrobnejším zoznámením s  úlohami.  Vytvoriť 

kvalitný vzdelávací program, ktorý je vytvorený na mieru účastníkov  si vyžaduje poznanie ich potrieb, 

motivácie a záujmu  o vzdelávanie. Na tento účel bol použitý  kvalitatívny  výskum fokusovými skupinami, 

ktoré  sa uskutočnili   s podporou Úradov  práce a sociálnych vecí a rodiny  v Kežmarku  a Banskej Bystrici.  

Výskumné otázky, z oblasti spotrebiteľských skúseností nezamestnaných, smerovali k poznaniu aktuálneho 

stavu  kľúčových   kompetencií  v oblasti komunikácie v materinskom jazyku  a sociálnych a občianskych 

kompetencií.  Analýza výpovedí  nezamestnaných, ich  názorov, postojov a skúseností  poskytla nielen 

širší obraz o úrovni ich kľúčových kompetencií, ale poukázala aj konkrétne potreby ďalšieho rozvoja  pre 

život v trhovej ekonomike.    

Realizácia projektu bude pokračovať tvorbou  motivujúceho vzdelávacieho obsahu s prípadovými štúdiami 

zo života spotrebiteľov. Na vzdelávací obsah nadviažu moderné interaktívne formy vzdelávania. Pre 

meranie úrovne rozvoja kľúčových kompetencií budú vypracované indikátory, aby vzdelávatelia dokázali 

merať, či dosahujú stanovené ciele rozvoja kľúčových kompetencií. Overenie kvality vzdelávacieho 

programu v projekte sa uskutoční v Kežmarku a Banskej  Bystrici v máji budúceho roku. V súlade s 

požiadavkami programu ERASMUS+ bude vzdelávací program sprístupnený na webových sídlach 

partnerských organizácií a  k dispozícií  pre rôzne inštitúcie, vzdelávacie organizácie,  univerzity, školy,  

žiakov, rodičov a spotrebiteľov. 
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