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Nová agenda dovedností pro Evropu: kontext
• sdělení Evropské komise zveřejněno v červnu 2016, 3 prioritní cíle:
– zlepšení kvality a relevance nabývaných dovedností
– zajištění lepší viditelnosti a srovnatelnosti dovedností a
kvalifikací
– zlepšení poznatků a informovanosti o dovednostech za účelem
lepšího výběru povolání
• souběžné aktivity na úrovni většiny členských států, ale též v jiných
kontextech (OECD)
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Nová agenda dovedností pro Evropu: obsah
Nová agenda dovedností = 10 opatření
1. Záruka k získání dovedností
2. Revize rámce pro klíčové schopnosti
3. Návrhy Komise podporující modernizaci odborného vzdělávání a
přípravy
4. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa
5. Revize evropského rámce kvalifikací
6. Nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků
třetích zemí
7. Revize rámce Europass
8. Opatření jak řešit odliv mozků
9. Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností
10. Iniciativa pro sledování absolventů terciárního vzdělávání
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Záruka k získání dovedností („Skills Guarantee“)
•

Podstata: dospělým s nízkou kvalifikací (= těm, co opustili počáteční
vzdělávání nebo odbornou přípravu, aniž dosáhli na úroveň EQF 4)
umožnit:
– získat minimální úroveň čtenářské a matematické gramotnosti a
digitálních dovedností; a/nebo
– dosáhnout kvalifikaci na úrovni 4 EQF a osvojit si širší soubor
dovedností

•

Založit podobu záruky k získání dovedností na třech krocích:
– posouzení dovedností každého jednotlivce
– poskytnutí na míru přizpůsobené, flexibilní a kvalitní nabídky
vzdělávání
– validace a uznávání dovedností získaných na cestě rozšiřování
dovedností
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Záruka k získání dovedností
• pozice MŠMT:
– na národní úrovni jsou zavedeny nástroje, které podstatu
iniciativy zčásti naplňují (maturitní nástavby, NSK)
– žádoucí zpřesnění názvu (konotace slova „záruka“)
– cílování na úroveň EQF 4 se zdá příliš ambiciózní, v podmínkách
ČR je realistická cílová úroveň EQF 3
– vzhledem k možnosti každého členského státu zaměřit se
specifičtěji na určitou cílovou skupinu, se ČR hodlá zaměřit
zejména na dlouhodobě nezaměstnané
– absence finančního zajištění iniciativy ze strany EK
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Revize Evropského rámce kvalifikací
• Cílem revize současného rámce je:
– podpořit pravidelnou aktualizaci vnitrostátních systémů
kvalifikací
– zajistit, aby kvalifikace s uznanou úrovní evropského rámce
kvalifikací vycházely ze společných zásad pro zajišťování kvality
– zajistit, aby byly pro kvalifikace s uznanou úrovní EQF založené
na kreditech používány společné zásady kreditních systémů
– povzbudit k používání evropského rámce kvalifikací sociální
partnery, veřejné služby zaměstnanosti, poskytovatele vzdělání
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– podpořit srovnatelnost kvalifikací mezi zeměmi, které evropský
rámec kvalifikací používají

Revize Evropského rámce kvalifikací
• Pozice MŠMT:
– fungování EQF a posílení spolupráce mezi členskými státy v této
oblasti je žádoucí
– neshledáváme dostatek důvodů k zásadnější revizi doporučení z
roku 2008, mj. i proto, že celkově je EQF stále nástroj v procesu
implementace
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Děkuji Vám za pozornost

Petr Černikovský
Odbor strategie a evropských záležitostí, MŠMT

petr.cernikovsky@msmt.cz
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