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Podpora evropských politik,
zaměřených na rozvoj dovedností

Evropa se pyšní vynikající tradicí v rozvoji talentovaných
a kvalifikovaných pracovníků. Tato tradice nehrála nikdy důležitější roli, než v současné době.
V Evropské unii (EU) přijaly členské státy i sociální partneři
závazek, vytvořit z evropských vzdělávacích a školících systémů ty nejlepší na světě.
Cedefop, jako agentura EU podporující rozvoj politik v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy, poskytuje členským státům
i sociálním partnerům odborné poradenství, aby mohli dosáhnout svých cílů.

Proč je odborné vzdělávání a příprava
pro Evropu důležitá

Cedefop posiluje evropskou spolupráci
v oblasti politik, týkajících se
odborného vzdělávání a přípravy

Odhaduje se, že v roce 2020 bude v Evropě o 20 milionů více
nových pracovních příležitostí, než v roce 2006. Více než 19
milionů nových míst bude vyžadovat vysokoškolské či
vyšší odborné vzdělání; dalších 13 milionů nových pracovních míst bude vyžadovat učňovské či středoškolské vzdělání a zejména odbornou kvalifikaci.
Tento nárůst bude v kontrastu s prudkým poklesem počtu pracovních míst, která nevyžadují žádnou kvalifikaci nebo jen
kvalifikaci velmi nízkou. Tento typ pracovních míst, která
v roce 1996 tvořila celou třetinu všech pracovních pozic, bude
v roce 2020 představovat méně než pětinu z celkového
počtu pracovních míst.
Vedle stoupající poptávky po dovednostech je Evropa vystavena demografickým změnám. Počínaje rokem 2009 bude
v Evropě žít více osob ve věku nad 54 let, než mladých lidí ve
věku 15 až 24 let. Avšak u starších pracovníků lze s menší
pravděpodobností očekávat, že se zapojí do odborného vzdělávání a přípravy.
Evropa musí zlepšit své vzdělávací a školící systémy, aby
mohla zvýšit úroveň dovedností. Aby pracovníci mohli získávat potřebné dovednosti, je třeba zavést správné politiky.
K tomu, abychom připravili správné politiky, je důležité pochopit, k jakým změnám dochází v našich ekonomikách
a společnostech a jak se mění lidé samotní. Potřebujeme zjistit více o tom, co, kde, kdy, proč a jak se učíme.
O politikách zaměřených na zlepšování školení se rozhoduje
na úrovni členských států, avšak EU tyto politiky podporuje,
a to stanovováním sdílených cílů, společných zásad, poskytováním nástrojů, pokynů, doporučení a statistik. A právě zde
je pole působnosti střediska Cedefop.

V rámci podpory Evropské komise, členských států a sociálních partnerů v rozvíjení politik odborného vzdělávání a přípravy středisko Cedefop:
(a) zjišťuje vývojové tendence a výzvy pro politiky celoživotního učení, odborného vzdělávání a přípravy,
(b) zprostředkovává setkání tvůrců politik, sociálních partnerů,
výzkumných pracovníků a zástupců odborníků z praxe,
v rámci kterých je možné vyměňovat si a prodiskutovávat
různé návrhy o nejlepších způsobech řešení úkolů, které
před námi stojí,
(c) rozvíjí nápady a metody evropských přístupů a nástrojů
k naplnění společného cíle, kterým je zlepšení dovedností
a přípravy,
(d) zvyšuje podvědomí o tom, jak se odborné vzdělávání
a příprava vyvíjejí, o jejich úloze v celoživotním učení a jak
přispívají k dalším navazujícím politikám,
(e) šíří informace prostřednictvím internetových stránek, publikací, sítí, studijních návštěv, konferencí a seminářů.
Středisko Cedefop bylo založeno v roce 1975(1) a patří mezi
nejstarší regulatorní agentury EU. V roce 1995 se přemístilo
do řecké Soluně.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),
Úřední věstník Evropských společenství L 39 ze dne 13. 2. 1975,
naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2051/2004.

Čtyři priority činnosti
střediska Cedefop

Podpora při formování evropských politik
v oblasti odborné přípravy

Analýza evropských vývojových trendů
v oblasti dovedností a učení

Středisko Cedefop monitoruje a vypracovává zprávy o politikách, které zavádějí jednotlivé členské státy v oblasti odborné
přípravy. Analyzuje pokrok, ke kterému dochází v zavádění
společných evropských priorit, zásad a nástrojů. Ale nejen to:
Cedefop pomáhá navrhovat, rozvíjet a zavádět tyto společné
evropské přístupy.

Musíme lépe porozumět tomu, k jakým změnám dojde v poptávce po znalostech a dovednostech pracovníků a jak tyto
změny ovlivní to, čemu se musíme naučit. Čím lépe se nám
podaří předvídat kvalifikační potřeby, tím lepší budou naše
příslušné politiky. Z tohoto důvodu vypracovává Cedefop pravidelné prognózy o nabídce a poptávce v jednotlivých profesích a oborech a zjišťuje možné nevyváženosti. Pracuje na
vypracování společného přístupu při prognózách o kvalifikačních potřebách v Evropě.

Středisko se například aktivně podílí na rozvoji nástrojů, jako
jsou Europass, Evropský rámec kvalifikací a Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, jejichž cílem
je usnadnit studium a práci v jiné členské zemi.
Vedle toho Cedefop přispívá k rozvoji společných evropských
zásad pro uznávání neformálního vzdělávání, zlepšování odborného poradenství a zajišťování kvality odborné přípravy.
Cílem těchto zásad je pomoci pracovníkům v tom, aby pokračovali ve vzdělávání po celý svůj profesní život a aby své
znalosti využívali bez ohledu na to, jak jich nabyli.

V oblasti výzkumné práce Cedefop zkoumá, jakým způsobem
lidé získávají své znalosti a dovednosti a jak lze tento proces
učení kvantifikovat. Lidé se učí v různých prostředích –
v práci, ve volném čase, v zahraničí a ve školách, vyšších
vzdělávacích zařízeních a na univerzitách. Cedefop zkoumá,
jaký dopad má tato skutečnost na instituce, učební plány, vyučovací metody a také na způsoby hodnocení učení.

Hodnocení přínosů odborné přípravy

Posilování významu odborného vzdělávání a přípravy

Investice podniku do rozvoje dovedností zaměstnanců mohou
vést k vyšší produktivitě, větší inovaci a výraznějším ziskům.
Odborná příprava je přínosem i pro jednotlivce, neboť pomáhá pracovníkům zlepšit jejich vyhlídky v oblasti rozvoje kariéry. Pomáhá chránit ty, kteří jsou ohroženi nebo jim hrozí
ztráta zaměstnání. I přesto je však částka veřejných i soukromých investic do dovedností v Evropě relativně nízká.

K zviditelnění odborného vzdělávání a ke zvýšení povědomí
o jeho roli v rámci celoživotního vzdělávání, zveřejňuje Cedefop jasné, spolehlivé, včasné a dle možnosti rovněž srovnatelné informace v elektronické či tištěné podobě pro
příslušné cílové skupiny, jmenovitě tvůrce politik, výzkumné
pracovníky a odborníky z praxe.

Poukazování na přínosy odborného vzdělávání a přípravy
může povzbudit jak podniky, tak jednotlivce k vyšší angažovanosti. Cedefop zkoumá specifické přínosy odborného vzdělávání a přípravy – spíše než všeobecného vzdělávání – pro
jednotlivce, podniky a v širším smyslu pro naše ekonomiky
a společnosti.

Ovšem jedním z nejlepších způsobů výměny informací a nápadů o odborné přípravě stále zůstává osobní kontakt. Studijní návštěvy, konference a pracovní semináře, organizované střediskem Cedefop, jsou místem setkání tvůrců
politik, výzkumných pracovníků a odborníků v oblasti odborné
přípravy s různou profesní historií, což přispívá k vzájemné informovanosti a vzniku nových nápadů k řešení společných
problémů.

Cedefop online

Tištěné materiály střediska Cedefop

Internetové stránky střediska Cedefop na adrese
www.cedefop.europa.eu odrážejí čtyři priority jeho činnosti
a přinášejí cílené informace tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům, odborníkům v oblasti odborné přípravy, novinářům
a občanům. Na portálu můžete najít:

Bližší informace o publikacích Cedefop, z nichž celá řada je
volně k dispozici ke stažení, naleznete v knihkupectví Cedefop na následujícím odkaze:
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=5
Mezi hlavní témata patří:

• novinky o vývoji v oblasti vzdělávání a přípravy (informační
přehledy, zpravodaj, tiskové zprávy),
• plánované konference a akce,
• přístup k bibliografické databázi střediska Cedefop a k informacím o vzdělávacích systémech,
• interní informace o činnosti v rámci hlavních projektů a sítí
střediska Cedefop,
• přístup na Europass a k programu studijních návštěv,
• informace o středisku Cedefop (pracovní program, volná
pracovní místa, nabídková řízení atd.).

•
•
•
•
•
•
•

politika,
výzkum,
dovednosti potřebné v budoucnosti,
výsledky učení,
Evropský rámec kvalifikací,
uznávání informálního a neformálního učení,
učitelé a školitelé.

Přímý kontakt se střediskem
Cedefop

Cedefop pořádá a organizuje v průběhu celého roku řadu konferencí a akcí. Spravuje několik sítí, jejichž cílem je výměna
zkušeností, podpora diskuse a vznik nových nápadů. Patří
sem:
• program studijních návštěv koordinovaný střediskem Cedefop jménem Evropské komise v rámci programu celoživotního vzdělávání Evropské unie. Studijní návštěva je tříaž pětidenní pobyt v jiné zemi s cílem prozkoumat určitou
stránku celoživotního učení. Pokud máte zájem o účast na
studijní návštěvě, informace jsou k dispozici na
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
• ReferNet (evropská síť referencí a odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy) je pro Cedefop
hlavní zdroj informací o vývoji v členských státech. ReferNet
představuje konsorcium organizací z jednotlivých členských
států, které jsou tematicky zaměřené na odborné vzdělávání a přípravu, přičemž v jejich čele stojí národní koordinátor. Pokud má vaše organizace zájem zapojit se do sítě
ReferNet, informace jsou k dispozici na
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=8&sub=3

• Skillsnet je síť, která se zabývá včasným předvídáním kvalifikačních potřeb trhu práce. Zkoumá nově se objevující,
nově vznikající a měnící se kvalifikační potřeby, vliv těchto
změn na zaměstnanost a demografické ukazatele. Síť je
tvořena kvalifikovanými výzkumníky a dalšími odborníky z
oblastí zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání a je otevřena
každému zájemci, pro něhož je činnost sítě přínosná,
včetně tvůrců politik, odborníků z praxe a sociálních partnerů z celého světa.
• TTnet – síť školitelů a učitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – podporuje profesní rozvoj učitelů a školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, neboť právě
oni jsou klíčovým prvkem modernizace vzdělávacích systémů. TTnet přináší doporučení týkající se politik a poskytuje poradenství a nástroje pro učitele a školitele v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy.

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj
odborného vzdělávání)

Cedefop ve stručnosti
Podpora evropských politik,
zaměřených na rozvoj dovedností

Lucemburk: Úřad pro oficiální
publikace Evropských společenství

2008 – 12 str. – 10,5 x 21 cm
ISBN 978-92-896-0589-2
Kat. č.: TI-30-08-546-CS-C
Zdarma – 4082 CS –

