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PREČO JE POTREBNÉ TRASOVANIE ABSOLVENTOV?

PREČO TO MÁME ROBIŤ? 

LEBO JE TO V EXISTENČNOM ZÁUJME ŠKOLY!
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PREČO JE POTREBNÉ TRASOVANIE ABSOLVENTOV?

Prečo je trasovanie absolventov v existenčnom záujme školy?!

Komplexnosť „služby“ školy

• príprava pre trh práce (← „Kvalita“ a systémová nadkvalifikovanosť)
• rozvojový potenciál (pokračujúce vzdelávanie kariérový rast) → útek mozgov)

Autoevalvácia (sebahodnotenie) škôl →Plány zlepšenia

• Trasovanie absolventov a Kluby absolventov

School effectiveness vs School improvement

Ekonómia vs Pedagogika/Psychológia/Sociológia

Efektívna alokácia zdrojov vs „Pedagogické“ ciele (rozvoj a príprava)

Neprispôsobenie sa trhovej ekonomike (2007 (trh na vstupe/ trh na výstupe)

Nesúlad s požiadavkami trhu práce (Win/Win? alebo prispôsobenie sa)

Meranie („toho čo vieme“) →rankingy, kriteriálne test → deformácie typu Teaching2Testing
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O čom to hovoríme?

• absolventská miera nezamestnanosti ako miera neuplatnenia a nie že uplatnenia

• administratívne dáta (zamestnanie,mzda, NZ, nástroje APTP,PN) →anonymizovaná cesta

• zamestnanecké prieskumy (zamestnávatelia ako respondenti)

• Trasovanie absolventov/sledovanie (bŕŕ) absolventov  (absolventi ako respondenti)

„Trasovacie štatistiky“ – 2010+

Učiace sa Slovensko → Akčný plán MŠVVaŠ 2017 ( „Stopa našich absolventov“ - pilotáž)

Trexima – špecializovaný portál (2018+) www.uplatnenie.sk → MPSVR/ ISP

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030

Uplatnenie absolventov

http://www.uplatnenie.sk/
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Vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl  

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030

Spracovanie novej koncepcie  systému trasovania absolventov (STA)

Zabezpečenie trasovania absolventov založenom na každoročnom  zbere a vyhodnotení  

administratívnych dát (a výstupov: Trexima →ISP) 

Zabezpečenie národného dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov VŠ (EGTI 2022)

Zabezpečenie národného dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov SŠ

Pilotáž schémy „Stopa našich absolventov“ na 10 fakultách VŠ a 10 SŠ

Podpora zvýšenia výskumných a analytických kapacít pre účely STA

Prepojenie údajov/GDPR!
Tri piliere STA
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Systém trasovania absolventov: Prečo tri piliere STA (+ zamestnanecké prieskumy)

1. MPSVR – 2. MŠVVaŠ – 3. Škola (+ transformované Sektorové rady)

Prepojenie  administratívnych dát a výsledkov dotazníkových zisťovaní

môže pomôcť vynechať „zbytočné (citlivé)“ otázky

môže pomôcť lepšie cieliť detailné otázky 1. a2. pilier →3.pilier)

Zameranie zberu dát 

Reliabilita (spoľahlivosť)

Granularita (detailnosť)

Aký máte plat? /Bol ste nezamestnaný?        ←1. pilier (administratívny)

Plat alebo príjem? /nezamestnaný a zároveň neregistrovaný? ←3. pilier (škola –A klub?)

Využitie vedomostí nadobudnutých v škole?

• vo všeobecnosti 2.pilier

• v konkrétnosti ako spätná väzba pre korekcie v „učive“ až pre úpravu ŠkVP ← 3.pilier
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Pilotáž schémy „Stopa našich absolventov“ na 10 fakultách VŠ a 10 SŠ

Kluby absolventov: 

mäkké dáta, neformálne rozhovory, sociálne siete

Študovali by ste u nás znovu?

Čo ste využili a čo nie?

Čo Vám chýbalo

Dotazníkové zisťovania (Lickert 1-5)
(2017 – „Fajnorka“)

Finančný príspevok škole 

na podporu práce  s A klubom a na spracovanie informácií ako podkladu pre Plán zlepšenia

Diseminačná konferencia (príklady dobrej praxe)
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Podnet pre záujemcov o výskum (2 pilier, čiastočne 3 pilier)

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2218
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