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Tomorrow Comes Today

Zajtrajšok prichádza dnes

Projekt Tomorrow Comes Today (TCT) iniciovalo 5 partnerov z

Francúzska, Poľska, Holandska a zo Slovenska s cieľom uľahčiť prístup k

zamestnaniu uchádzačom o zamestnanie, študentom a učňom

prostredníctvom EÚ, pomocou inovatívneho digitálneho nástroja

spájajúceho subjekty odborného vzdelávania a prípravy so

zamestnávateľmi.

Od roku 2018 do roku 2021 naše partnerstvo vyvinulo osobitnú webovú

platformu pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy na

registráciu a hodnotenie ich účastníkov vzdelávania, ako aj digitálne

vzdelávacie kurzy o hľadaní zamestnania a mentorstve pre študentov a

spoločnosti.

Táto príručka vám poskytne všetky informácie o výsledkoch nášho

projektu a kontakt, ak máte záujem implementovať a/alebo otestovať

našu platformu vo vašej škole alebo vzdelávacom stredisku.



CIEĽ

Podpora zamestnanosti a 

partnerstva medzi

zamestnávateľmi a 

poskytovateľmi

odborného vzdelávania a 

prípravy (OVP)

CIEĽOVÁ SKUPINA AKO?

Poskytovatelia OVP: 

školy, vzdelávacie

organizácie, univerzity

Vytvorením cielenej

webovej platformy 

prepájajúcej

nezamestnaných s 

potenciálnymi

zamestnávateľmi



Poskytovateľ OVP, Francúzsko

www.leno.fr

Poskytovateľ OVP, Francúzsko

www.ldnr.com

Výskum v oblasti Ľudských zdrojov, Poľsko

www.orangehill.pl

Poskytovateľ OVP, Holandsko

www.endurance.nl

Vzdelávanie dospelých, Slovensko

www.ozbuducnost.sk



PRIESKUM
Medzinárodný prieskum

špecifikácie produktu

KÓDOVANIE
Vývoj webovej platformy 

TCT 

TESTOVANIE
Testovanie platformy

TCT

SPUSTENIE
Oficiálne spustenie 

platformy TCT

273

účastníkov

18

mesiacov

500

účastníkov

09

2021



Medzinárodný prieskum

špecifikácie produktu

Prvým krokom projektu TCT bolo uskutočniť medzinárodný
prieskum v celej Európe. Táto štúdia sa uskutočnila medzi

študentmi, účastníkmi odbornej prípravy a študentmi,

poskytovateľmi OVP (školy, školiace organizácie, univerzity,

učitelia a školitelia) a spoločnosťami.

Cieľom štúdie bolo definovať špecifikácie softvéru, ktorý sa

chystáme vyvinúť, a tiež získať spätnú väzbu od budúcich

používateľov o ich konkrétnych potrebách, očakávaniach a

obmedzeniach.

Štúdia sa uskutočnila prostredníctvom osobného rozhovoru

a šírenia elektronických dotazníkov prostredníctvom e-mailu

vybraným zainteresovaným stranám vo všetkých

zúčastnených krajinách.



Cieľová skupina

191 Účastníkov vzdelávania

študenti, uchádzači o zamestnanie, zamestnanci

47 Poskytovateľov OVP

školy, vzdelávacie organizácie, univerzity

35 Zamestnávateľov

firmy, konzultanti ľudských zdrojov, náborári

67%

účastníkov sa zaujímalo o napredovanie projektu



Účastníci vzdelávania
SÚHRNNÝ PREHĽAD



191
Účastníkov

49%
Uchádzačov o 

zamestnanie

39%
Študentov

12%
Zamestnancov

25%
je 

presvedčených 

o tom, že si po 

vzdelávaní
nájde prácu

20%
má k dispozícii 

nástroje alebo 

riešenia na 

hľadanie 

zamestnania

53%
súhlasí so 

zdieľaním 

informácií o 

hodnotení

70%
sa zaujíma o 

naše riešenie



Poskytovatelia OVP
SÚHRNNÝ PREHĽAD



47
Účastníkov

26%

žiada životopisy 

od účastníkov 

vzdelávania

48%
posiela 

potvrdenie o 

absolvovaní
financujúcej 

organizácii

70%
poskytuje 

hodnotenie 

pred 

vzdelávaním 

33%
hodnotí
vzdelávanie na 

základe 

praktických 

skúšok

37%

hodnotí stáže 

na základe 

pohovorov

70%
spolupracuje s 

firmami

80%
sa zaujíma o 

naše riešenie



Firmy
SÚHRNNÝ PREHĽAD



35
Účastníkov

70%
malé a stredné
podniky

24%
používa pri 

nábore internet

60%
spolupracuje s 

poskytovateľmi 

OVP

36%
pri nábore 

spolupracuje s 

OVP

90%
má záujem o 

prístup do 

databázy 

účastníkov 

vzdelávania

55%
uprednostňuje 

prístup k 

profilu s 

filtrovaním 

kritérií + 

databázou 

životopisov

84%
sa zaujíma o 

naše riešenie



Na základe výsledkov medzinárodného prieskumu cieľovej

skupiny a zainteresovaných subjektov projektu sme do

platformy TCT zaintegrovali nasledujúce špecifiká:

Registrácia

Kvôli bezpečnosti a GDPR sme sa rozhodli namiesto jednej

spoločnej platformy pripraviť pre každého poskytovateľa
OVP samostatnú platformu.

Hodnotenie

Databáza

Ochrana osobných údajov

Digitálne vzdelávanie

Variabilita

Pre záujemcov sme doplnili možnosť prihlásiť sa a 

zaregistrovať na vzdelávacie kurzy.

Registrovaní účastníci vzdelávania majú prístup ku všetkým

svojim hodnoteniam, ako aj k prihláškam a stážam (ak je to 

relevantné).

Registrovaní účastníci vzdelávania môžu vložiť svoj profil do 

databázy absolventov vzdelávania pre potenciálnych

náborárov..

Registrovaní účastníci vzdelávania sa môžu
rozhodnúť, či svoj profil sprístupnia externým

registrovaným náborárom.

Každý registrovaný účastník má cez svoj profile 

prístup k digitálnym kurzom zameraným na hľadanie

zamestnania, podnikanie a mentorovanie.



Fáza testovania TCT platformy

Naše partnerstvo realizovalo 2 fázy testovania platformy

TCT. Prvá prebiehala od septembra do decembra 2020 a

druhá od marca do konca mája 2021.

Fázy testovania nášho projektu sme mali začať už skôr, ale

kríza COVID-19 nám to znemožnila. Naše konzorcium

urobilo všetko pre to, aby sme náš produkt otestovali na

mnohých používateľoch, ale samozrejme, pandémia to

veľmi skomplikovala.

Nakoniec sa nám podarilo osloviť značný počet účastníkov

testovania, aj keď nie toľko, ako sme očakávali, a môžeme

vás oboznámiť s našimi výsledkami.



Kontext

V rámci projektu TCT bola pripravená platforma TCT. Bola testovaná a implementovaná

vo všetkých partnerských krajinách (Francúzsko, Slovensko, Holandsko a Poľsko).

Štúdia prebiehala počas 12 mesiacov v rámci 11 organizácií odborného vzdelávania a

prípravy (školy a vzdelávacie spoločnosti). Náš produkt sme testovali s 511 účastníkmi

(účastníkmi odbornej prípravy, školiteľmi, tútormi, pedagogickými manažérmi,

odborníkmi na ľudské zdroje, mentormi). Prvá fáza testovania sa realizovala v

poslednom štvrťroku 2020 a druhá fáza testovania sa uskutočnila v prvom polroku 2021.

Počas testovania platformy TCT sme zhromaždili množstvo informácií o silných a

slabých stránkach platformy, ako aj o príležitostiach a ohrozeniach súvisiacich s jej

používaním.

Spätnú väzbu sme získali od všetkých kategórií používateľov:

• účastníkov vzdelávania / študentov,

• školiteľov / učiteľov,

• tútorov / zástupcov organizácie

Spätnú väzbu sme získali pomocou:

• špeciálne pripravených dotazníkov pre testovaciu fázu (samostatne pre každú

skupinu používateľov),

• individuálnych rozhovorov,

• e-mailu,

• telefonické informácie od používateľov.

Vďaka priebežnej analýze spätnej väzby bolo možné pružne reagovať na uvedené

problémy/chyby. Vďaka tomu bolo možné vykonať opravy a vylepšenia medzi prvou a

druhou testovacou fázou.

511 12



365 účastníkov

ÚČASTNÍCI 
VZDELÁVANIA

22

-28

-17

57

64

3
Jednoduché používanie

Prístup k hodnoteniam 
kurzov

Prístup k hodnoteniam 
stáží

Sprístupnenie 
informácií náborárom

Používanie platformy 
TCT v budúcnosti

Pomoc pri hľadaní 
zamestnania po 

absolvovaní 
vzdelávania

Súhrnný prehľad účastníkov vzdelávania



59 účastníkov

LEKTORI

37

43

29

56

66

29
Jednoduché používanie

Prístup k hodnoteniam 
účastníkov kurzov

Prístup k hodnoteniam 
účastníkov stáží

Sprístupnenie 
informácií náborárom

Používanie platformy 
TCT v budúcnosti

Pomoc pri hľadaní 
zamestnania po 

absolvovaní 
vzdelávania

Súhrnný prehľad školiteľov

Zlepšenie 

spolupráce 

s firmami

45



87 účastníkov

FIRMY/ĽUDSKÉ 
ZDROJE/MENTORI

6

-12

-36

53

62

-38
Jednoduché používanie

Prístup k hodnoteniam 
kurzov

Prístup k hodnoteniam 
stáží

Používanie platformy 
TCT v budúcnosti

Pomoc pri hľadaní 
zamestnanca

Súhrnný prehľad firiem

Zlepšenie 

spolupráce 

s OVP



S
O

W
T

Silné stránky

• Užitočný nástroj na aplikáciu 
online školenia 

• Prístup ku všetkým 
hodnoteniam

• Obsah elektronického 
vzdelávania

• Jednoduchý prístup
• Možnosť zverejniť životopis
• Jednoduché používanie

Slabé stránky

• Nedostatočný filter pre profil

• Stále drobné IT chyby

• Nie je možné zmeniť termín 

žiadosti po spustení aplikácie

• Chýbajúce informácie o cieľoch 

na platforme

Príležitosti

• Možnosť ďalšieho rozvoja 
platformy

• Posilnenie spolupráce medzi 
študentmi, odborným 
vzdelávaním a prípravou a 
náborovými pracovníkmi

• Priebežné monitorovanie 
procesu odbornej prípravy a 
hodnotenie

Ohrozenia

• Podpora pre používateľov s 

nižšími zručnosťami v oblasti IT

• Bezpečnosť osobných údajov

• Priebežné monitorovanie 

procesu odbornej prípravy a 

hodnotenie

SWOT



Záver

Platforma je užitočným nástrojom na uľahčenie procesu výučby a

náboru, ale vyžaduje si ďalší rozvoj. Okrem toho, že platforma

TCT je nástrojom na monitorovanie odbornej prípravy, jej

pridanou hodnotou je aj to, že umožňuje vzájomný kontakt

medzi uchádzačmi a spoločnosťami.

Platforma TCT je logická, zaujímavá a ľahko ovládateľná, ale na

spôsob navigácie si treba zvyknúť. Platforma ponúka školám,

školiteľom a spoločnostiam možnosť užšej spolupráce pri vzdelávaní

mladých zamestnancov a študentov. Poskytuje možnosť užšej

spolupráce medzi školiteľmi, organizáciami a účastníkmi vzdelávania.

Ponúka možnosť priebežného monitorovania procesu vzdelávania a

hodnotenia účastníkov. Všetci používatelia oceňujú funkciu

"hodnotenia". Účastníci školenia môžu sledovať svoj pokrok v

priebehu školenia tým, že majú prístup k svojim hodnoteniam.

Školitelia hodnotia účastníkov školenia, čo umožňuje celému

lektorskému tímu sledovať rozvoj vedomostí a zručností účastníkov.

Prístup k hodnoteniam školení a životopisom vysoko oceňujú aj

náboroví pracovníci. Tieto prvky sú skutočným prínosom, ktorý

umožňuje dobrý rozvoj spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami

a spoločnosťami.

Významnou výhodou platformy je možnosť skontrolovať presný

program školenia a požiadavky na uchádzačov a možnosť pridať

množstvo údajov o sebe v profile používateľov. Zamestnávateľom

uľahčuje získavanie vhodných zamestnancov na pracoviská na

základe ich požiadaviek prostredníctvom organizovania cielených

vzdelávacích aktivít.



Záver

Platforma podporuje spoluprácu príslušných vzdelávacích organizácií
a zamestnávateľov aj v období napr. pandémie, keď nie je možný
osobný kontakt.

Videá sú obľúbeným študijným nástrojom pre študentov v súlade s

požiadavkami 21. storočia. Platformu viac akceptujú mladí ľudia, zatiaľ
čo staršia generácia má s jej používaním problémy kvôli nižšej úrovni

digitálnych kompetencií. Platforma je pozitívne hodnotená všetkými

cieľovými skupinami na základe funkcií, ako je prístup a jednoduché
používanie. Všetky cieľové skupiny vidia možnosti využívania

platformy v budúcnosti. Všetky zúčastnené cieľové skupiny si myslia,

že platforma má vysokú pridanú hodnotu. Učenie a práca v

spoločnosti a zároveň dobrá komunikácia a monitorovanie uľahčujú a

sprehľadňujú spoluprácu.

Dobrý začiatok, ale je potrebné urobiť viac.

Dôležitou otázkou je ochrana osobných údajov a správa údajov

školiacimi strediskami. Najmä v prípade školenia ľudí, ktorí sú alebo

budú zamestnancami veľkých korporácií, si to vyžaduje podpísanie

samostatných dohôd o ochrane osobných údajov. Veľmi prísne

pravidlá v Holandsku týkajúce sa tejto problematiky sú veľmi dôležité.

Všetky zúčastnené cieľové skupiny vidia v tejto téme určité výzvy.

Študenti môžu požiadať o rešpektovanie ich súkromia, ktorým bude

ovplyvnené fungovanie platformy.



KONTAKTUJTE NÁS

Navštívte webovú stránku projektových

partnerov a pre ďalšie informácie nás neváhajte

kontaktovať

PRÍSTUP

Aby ste sa mohli bližšie oboznámiť s výsledkami

nášho projektu, môžeme vám aktivovať

testovací účet účastníka vzdelávania. 

FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečítajte si užívateľskú príručku TCT na našej

webovej stránke projektu, v ktorej nájdete

najdôležitejšie informácie o našej platforme. 

Ak si chcete vyskúšať alebo aktívne

používať našu platformu vo svojej

organizácii, dajte nám vedieť!  



TOMORROW COMES TODAY

ZAJTRAJŠOK PRICHÁDZA DNES 


