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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                             K přečtení on-line 
 

Posílení postavení učitelů a školitelů při zvládání změn 
 
Učitelé a školitelé působí v přední linii počátečního odborného vzdělávání 
a přípravy. Během četných krizí uplynulých tří let, kdy si pandemie vybírala daň na 
životech mladých lidí, situaci komplikovala integrace uprchlíků ze zemí zmítaných 
válkou a došlo k transformaci energetiky, sehrávali učitelé a školitelé klíčovou 
úlohu v rámci posilování postavení mladých lidí při odborné přípravě a vstupu na 
trh práce. 

Odborná příprava a začleňování mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, uprchlíků, žadatelů o azyl a dalších 
zranitelných skupin na trh práce se v současnosti stává základním kamenem 
vysoce kvalitního odborného vzdělávání a přípravy. To vyžaduje specifické 
psychosociální a mezikulturní dovednosti učitelů a školitelů. Urychlily se rovněž 
změny v oblasti technologií, pracovních metod a potřeb trhu práce, pokud je 
o dovednosti. 

V zájmu přilákání a udržení motivovaných odborníků se evropské země snaží 
posílit profesní postavení učitelů a školitelů, jakož i jejich profesní rozvoj. Středisko 
Cedefop ve svém novém informačním sdělení zkoumá nové potřeby a přístupy 
zemí v této oblasti. 

• Tiskové zprávy střediska Cedefop si můžete přečíst zde. 
• Přihlaste se k odběru dalších mediálních produktů střediska Cedefop (zpravodaje, 

informačních sdělení atd.), a to vytvořením uživatelského účtu nebo úpravou svého 
profilu na našich internetových stránkách. 

 
Kontakt 
Tiskový mluvčí: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Vedoucí oddělení pro komunikaci: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O středisku Cedefop 
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) je referenčním střediskem 
Evropské unie pro odborné vzdělávání a přípravu, dovednosti a kvalifikace.  

Sledujte nás   
Seznamte se s politikou střediska Cedefop v oblasti ochrany osobních údajů. Pošlete nám e-mailovou zprávu 
prostřednictvím odkazu Odhlásit se 
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