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in the AgriBusiness Sector OBSAH PROJEKTU
Nízky záujem o štúdium a miera predčasného ukonče-

nia štúdia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy* 
(OVP) je v Európe veľmi vysoká. Jedným z dôvodov je (z pohľa-

du študentov) nedostatočné prepojenie medzi vzdelávaním a 
pracovným trhom.

Projekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Navrhuje aplikáciu vzdelávania založené-
ho na praxi (WBL) s cieľom zvýšiť motiváciu študentov. 
WBL je vzdelávacia stratégia, ktorá poskytuje študentom 

skúsenosti priamo z reálnej práce, pričom zručnosti 
získané v škole sú lepšie využiteľ-
né v reálnom prostredí pracoviska, 
čo môže vhodne dopĺňať systém 
duálneho vzdelávania.

*podľa Zákona o odbornom vzdelávaní a 
príprave (61/2015 Z. z.), ktorý upravuje aj 
oblasť duálneho vzdelávania

CIEL‘
Projekt IWB-Labs sa zameriava na:

Motiváciu študentov v OVP ohrozených 
predčasným odchodom zo školy

Zvýšenie účasti manažérov podnikov v sektore 
poľnohospodárstva a potravinárstva na vzdelávaní 

svojich potenciálnych zamestnancov

Zlepšenie medzinárodnej ponuky vzdelávania 
                  poskytovateľov odborného

              vzdelávania a prípravy

  Vyvinutie IT platformy pre
medzinárodné stáže

CIEL‘OVÉ SKUPINY
Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú 

 Učni a študenti v potravinárskych a
poľnohospodárskych odboroch

Učitelia v potravinárskych a
poľnohospodárskych odboroch

Manažéri potravinárskych a 
poľnohospodárskych 

podnikov 

OCAKÁVANÉ VÝSLEDKY
Medzi očakávané projektové výsledky patrí:

Knižnica e-learningových video lekcií v
oblasti marketingu a manažmentu

Zbierka rozhovorov s úspešnými podnikateľmi (príklady 
úspešných firiem z viacerých krajín)

Príručka pre organizovanie medzinárodných stáží

Platforma pre manažment
individuálnych stáží

Všetky spomenuté výsledky sa
vzťahujú k sektoru poľnohospodár-

stva a potravinárstva


