Druhé stretnutie partnerských organizácií k projektu Learn2create v Bratislave
V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sme hosťovali druhé pracovné stretnutie v rámci projektu
Learn2create u nás v Bratislave, kde sa stretli hlavný partner projektu ARTeria (PL)
a partnerské organizácie Innogate (ES), Materahub (IT), Dimitra (GR) a Rinova (UK).
Celkovým cieľom projektu Learn2create je navrhnúť, otestovať a overiť nový program učenia
sa prácou (Work Based Learning = WBL) v európskych kreatívnych a kultúrnych odvetviach
(Culture and Creative Industries = CCIs).
Počas nášho stretnutia boli predstavené výsledky prieskumu, ktorý sa nedávno uskutočnil v
každej partnerskej krajine. Prieskum sa uskutočnil v podobe online dotazníka dostupného na
oficiálnej stránke projektu Learn2create a formou rozhovorov s profesionálmi, poskytovateľmi
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vrátane učiteľov, školiteľov a mentorov v oblasti
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Prieskum bol navrhnutý tak, aby v rámci projektu
pomohol lepšie pochopiť kontext odvetvia, jeho hlavné potreby, prekážky a faktory úspechu,
ktoré treba zohľadniť pri tvorbe programu
učenia sa prácou.

Čo je učenie sa prácou alebo work-based learning (WBL) v európskych kreatívnych a
kultúrnych odvetviach a ako veľmi sa odlišuje v rámci Európy? Táto otázka zaznela počas
bratislavského stretnutia nespočetnekrát. Zistili sme zaujímavé rozdiely a podobnosti, napr. že
pojem work-based learning je veľmi komplexný a predstavuje v každej krajine niečo iné.
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Na Slovensku táto forma vzdelávania nie je rozšírená, ale uskutočňuje sa neformálne
prostredníctvom rôznych druhov stáží, rezidenčných pobytov, terénnych / štúdijných ciest,
školských podnikov alebo učňovského vzdelávania
Avšak tieto formy silne závisia od jednotlivých prípadov a motivácie osôb / učiteľov / školiteľov
OVP. Pre väčšinu z nich neexistuje mechanizmus o ktorý by sa mohli oprieť. Z toho dôvodu sa
stáva, že keď osoba / učiteľ OVP opustí vzdelávaciu inštitúciu, systém WBL v mnohých
prípadoch nepokračuje.
Naopak sa zistilo, že v rámci projektového partnerstva je Veľká Británia so svojím prístupom k
odbornému vzdelávaniu a príprave asi najpokročilejšia. V posledných desiatich rokoch sa vo
Veľkej Británii systém odborného vzdelávania značne reštrukturalizoval a v posledných dvoch
rokoch sa zaviedol úplne nový rámec pre učňovské vzdelávanie v odbornom vzdelávaní.
V závere projektového stretnutia sme otvorili diskusiu na tému najbližších projektových
výstupov vrátane tvorby kurikula pre poskytovateľov, školiteľov OVP a taktiež tvorbu online
vzdelávacej platformy.
Projekt je financovaný Európskou úniou, cez program Erasmus+.
Pre viac informácií o projekte navštívte našu web stránku: https://www.learn2create.eu/sk/
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