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PROGRAM
SPOTREBITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA

1. Zdôvodnenie programu
Cieľom tohto vzdelávacieho programu je využiť spotrebiteľské vzdelávanie na podporu rozvoja
kľúčových kompetencií nezamestnaných do 29 rokov s nízkou úrovňou zručností alebo nízkou
kvalifikáciou. Štatistické údaje o všetkých nezamestnaných, pre ktorých je určený vzdelávací
program ukazujú, že k 31.01.2019 bolo na Slovensku evidovaných 41 204 nezamestnaných
dospelých do 29 rokov, z nich každý tretí nezamestnaný mal iba základné a nižšie stredné
vzdelanie.

2. Druh a forma vzdelávania
Všeobecný kurz (výcvik)
Forma vzdelávania - prezenčne 20 hodín, dištančne 20 hodín

3. Hlavný cieľ vzdelávacieho programu
Rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pri získavaní nových odborných
vedomostí, zručností a schopností pre celoživotné vzdelávanie a uplatnenie na trhu práce.

4. Špecifické ciele vzdelávacieho programu
Rozvoj spoločenských a občianskych kompetencií a komunikácie v materinskom jazyku

5. Obsah a rozsah vzdelávacieho programu
Prezenčná forma 20 hodín, dištančná forma 20 hodín
Trvanie – najviac 2 mesiace
Tento dokument bol pripravený s podporou Európskej komisie a vyjadruje iba názory autorov. Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Téma
Potraviny- čo sa doma naučíš
Reklamácie
Nakupovať alebo nenakupovať
Ovplyvňujem svet výberom potravín
Služby elektronických komunikácií
Rodinný rozpočet
Práva cestujúcich v leteckej doprave
Elektronický obchod- právo na výber
Reklama a spotrebiteľské správania
Spotrebiteľské správanie a environmentálne otázky
SPOLU

Prezenčne
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

Dištančne
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

6. Podmienky pre výber účastníkov
Vzdelávací program je určený pre nezamestnaných do 29 rokov s nízkou úrovňou zručností
alebo nízkou kvalifikáciou, ktorí sú nezamestnaní aspoň jeden rok. Žiadatelia sa prihlasujú
na základe písomnej prihlášky podpísanej záujemcom o vzdelávanie.

7. Forma ukončenia vzdelávacieho programu
Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.

8. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Minimálne 80% účasť na prezenčnej forme vzdelávania
Vypracovanie dištančných úloh
Záverečná prezentácia účastníkov

9. Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu
Garant: Božena Stašenková, PhD.
Lektor : Mgr. Andrea Stašenková
Lektor: Mgr. Viera Rusiňáková

10. Finančné, materiálne a technické vybavenie
Vzdelávací program je finančne podporovaný z prostriedkov národného úradu práce.
Materiálne zabezpečenie vyžaduje prezentačné vybavenie (tabuľa, fixky, flipchartový papier)
a učebné zdroje (študijné texty).
Technické zabezpečenie: Notebook, dataprojektor, flipchart a USB kľúč
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