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Vzdelanie ako 

základ úspechu 
 

Prepojenie medzi 

odbornými školami, 

celoživotným 

vzdelávaním a svetom 

práce 

Projektový tím: 

www.llp-eks.eu 



Miera nezamestnanosti v štátoch 
EÚ medzi mladými ľuďmi do 25  
rokov veku je v priemere 25%. 
V krajinách zúčastňujúcich sa 
v projekte EKS je táto miera 
značne vyššia: na Slovensku 35% 
mladých ľudí, v Maďarsku 29% a vo 
Francúzsku 26,2% je bez  
zamestnania. 
(Eurostat, Apríl 2013). 
 
Problém s prechodom zo štúdia na 
trh práce majú absolventi škôl aj 
v krajinách s nízkou mierou 
nezamestnanosti. V mnohých 
prípadoch im chýbajú základné  
odborné vedomosti, schopnosti 
a zručnosti potrebné pre danú 
pozíciu.  

O projekte  

 

 •Analýza situácie cieľovej skupiny 
na trhu práce - realizácia priesku-
mu, zmapovanie požiadaviek 
zamestnávateľov na odborné ve-
domosti a zručnosti absolventov 
škôl mladších ako 25 rokov, so 
stredným odborným vzdelaním. 
 
•Prezentácia výsledkov projektu 
prostredníctvom brožúr a DVD 
v piatich jazykoch – AJ, FJ, NJ, 
MJ, SJ – a publikácia na webovej 
stránke projektu. 
 
•Regionálne stretnutie part-
nerských organizácií. Zlepšenie 
kvality spolupráce medzi stred-
nými školami, zamestnávateľmi 
a úradom práce. Diskusia 
o možnostiach rozšírenia ve-
domostí a zručností UoZ do 25 ro-
kov potrebných pre trh práce. 
 
•Webová stránka projektu 
 
 
 
 

 
 

Ciele projektu 

•Zmapovanie situácie v oblasti  
požiadaviek trhu práce mladých ľudí do 
25 rokov so stredným odborným 
vzdelaním. 
 
•Identifikovanie inovatívnych metód 
a výmena informácií v rámci  
inštitucionálnej spolupráce part-
nerských organizácií. 
 
•Zosúladenie ponukovej a dopytovej 
stránky trhu práce, t.j. zosúladenie 
cieľovej skupiny s požiadavkami trhu 
práce. 
  
•Zlepšenie uplatniteľnosti absolventov 
škôl do 25 rokov so stredným odborným 
vzdelaním na trhu práce. 
 
 

 

Aktivity projektu a  

očakávané výsledky 

Tento projekt bol financovaný s podporou  
Európskej Komisie.  
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne 
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek 
použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii 
(dokumente). 

www.llp-eks.eu 


