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Tento bulletin sa venuje novému politickému kontextu našej nepretržitej práce v
rámci EQAVET, ktorý bol stanovený v nedávno vydanom politickom dokumente
Komisie „Prehodnotenie vzdelávania“, a dôležitej úlohe, ktorú môže zohrávať
vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a príprava (OVP) pri riešení závažného
problému nezamestnanosti mladých ľudí. Za hlavné zložky excelentnosti OVP boli
označené rámce zabezpečenia kvality, tvorba politík založená na dôkazoch ako
základ zlepšenia efektivity a efektívnosti systémov a väčší presah medzi OVP a
vysokoškolským vzdelávaním.
Sieť EQAVET zohráva kľúčovú úlohu pri riešení
výziev identifikovaných v dokumente „Prehodnotenie
vzdelávania“ a v širšej stratégii Európa 2020, a to
najmä poskytnutím spoločného odporúčania pre rámce
zabezpečenia kvality na národnej úrovni a zaistením
väčšej transparentnosti medzi rámcami a vzájomného
uznávania.
V pracovnom programe EQAVET na roky 2013 –
2015 bolo určených niekoľko oblastí, v rámci ktorých
môže naša práca týkajúca sa zabezpečovania kvality
podporiť členské štáty pri zvyšovaní kvality ich OVP
prostredníctvom:
•

prípravy návodu, ktorý sa bude dať využiť v rôznych
formách vzdelávania na pracovisku;

•

určenia vzťahu medzi rámcom EQAVET a inými
prístupmi k zabezpečeniu kvality s cieľom posilniť
vzájomnú dôveru a zvýšiť transparentnosť a mobilitu
v rámci systémov OVP a medzi nimi;

•

prehĺbenia porozumenia medzi európskymi
štandardmi a smernicami a rámcom EQAVET
s cieľom podporiť väčší priestupnosť medzi
OVP a vysokoškolským vzdelávaním v kontexte
celoživotného vzdelávania;

•

spolupráce s príslušnými sektormi s cieľom riešiť
otázky, akou je napríklad zabezpečenie kvality
prípravy na pracovisku a ďalšieho OVP, najmä so
zameraním na uspokojenie požiadaviek na budúce
zručnosti;

•

zintenzívnenia spolupráce s EQF aj ECVET s cieľom
riešiť otázky, akými sú transparentnosť a uznávanie
kvalifikácií, validácia neformálneho a informálneho
vzdelávania a celoživotné poradenstvo.

Uvádzame tiež niekoľko príkladov dobrej praxe z
Rakúska a Holandska, ktoré názorne ukazujú, akým
spôsobom dva národné systémy OVP spolupracujú
so zainteresovanými stranami pri zabezpečovaní
relevantnosti vzdelávacích programov OVP pre potreby
trhu práce, podporujú profesionálny rast pedagógov a
školiteľov a zabezpečujú nepretržitú kvalitu a význam
vzdelávania na pracovisku. Na príklade Švajčiarska,
ktoré sa stalo novým členom EQAVET, vidíme, ako sa
zabezpečuje priestupnosť systému v každom štádiu

vzdelávania, akým spôsobom sa podporuje účinná
spolupráca s MSP a akým spôsobom sa na každej
úrovni podporuje efektívne zabezpečenie kvality.
Z pohľadu poskytovateľov OVP uvádzame návrhy
praktických krokov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie
cieľa stanoveného v Bruggskom komuniké zlepšiť kvalitu
a efektívnosť OVP a zvýšiť ich atraktívnosť. Medzi
kľúčové oblasti, ktoré sa tu uvádzajú, patria potreba
zamerať sa na požiadavky na budúce zručnosti, viac
príležitostí pre pedagógov v oblasti profesionálneho rastu
v podnikoch, zvýšené využívanie partnerských posudkov
(peer review) na úrovni poskytovateľov OVP v spojení
s rámcom EQAVET a zmysluplnejšia spolupráca medzi
poskytovateľmi OVP a zamestnávateľmi.
Význam spolupráce so zamestnávateľmi zdôraznila
asociácia UEAPME vo svojom nedávnom pozičnom
dokumente k zavádzaniu nástrojov transparentnosti
EÚ, EQAVET, EQF a ECVET, v ktorom hovorí o
potrebe posilniť spoluprácu medzi všetkými príslušnými
zainteresovanými stranami na európskej, národnej,
regionálnej a odvetvovej úrovni; o tom, ako sa môže
posilniť vzájomné učenia sa a demonštrujú, ako môže
pokrok pri rozvíjaní účinných prístupov k zabezpečeniu
kvality v rámci OVP prispieť k lepšej zamestnateľnosti.
Na každoročnom fóre EQAVET, ktoré sa konalo v marci,
sa zdôraznil význam plného využívania potenciálu
príležitostí, ktoré ponúka pracovný program na roky
2013 – 2015, s cieľom zaistiť, že sa budeme aj
naďalej zameriavať na význam účinných prístupov k
zabezpečeniu kvality prepojených na EQAVET, pričom
sa poskytne pomoc systémom a poskytovateľom OVP pri
reakcii na problémy vymedzené v Bruggskom komuniké,
dokumente Prehodnotenie vzdelávania, stratégii Európa
2020 a v rámci prebiehajúcich politických úvah na
európskej a medzinárodnej úrovni.

