20. – 24. novembra 2017

ZAPOJTE SA DO EURÓPSKEHO TÝŽDŇA
ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ v roku 2017 a
OBJAVTE SVOJ TALENT!
USMERNENIA NA ZORGANIZOVANIE VLASTNÉHO
PODUJATIA ALEBO AKTIVITY
#EUVocationalSkills

Zamestnanosť,
sociálne
záležitosti a
začlenenie

ČO JE EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH
ZRUČNOSTÍ?

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej
komisie, ktorej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného
vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností
a pracovných miest. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách
v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej a
vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zúčastnia
na tomto týždni, majú možnosť zdieľať príklady výnimočnosti v
oblasti OVP.

Európsky týždeň odborných zručností je otvorený pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v
ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, kandidátskych krajinách EÚ a
krajinách EZVO. Vhodné sú tiež podujatia, ktoré organizuje Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (agentúra EÚ), alebo ktoré
sa organizujú v spolupráci s touto nadáciou v jej partnerských
krajinách.

KEDY SA KONÁ?
V nadväznosti na úspech prvého Európskeho týždňa odborných
zručností sa druhý Európsky týždeň odborných zručností bude
konať 20. – 24. novembra 2017.
V členských štátoch sa bude konať celý rad národných otváracích
podujatí – „Deň zamestnávateľov“ pod vedením členských štátov,
konferencia viacerých zainteresovaných strán v oblasti OVP,
konferencia o podnikateľskom vzdelávaní na najvyššej úrovni
usporiadaná podnikateľským sektorom a pestré záverečné
podujatie.
Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností
budú podujatia a aktivity, ktoré zorganizujete na miestnej,
regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni od 1. septembra
do 31. decembra 2017. Môžete zapojiť zainteresované strany
vo vašej krajine alebo sa spojiť so zainteresovanými stranami z
iných krajín. Vychádzajúc z obrovského úsilia, ktoré mnohí z vás
minulý rok vynaložili, vás vyzývame, aby ste svoje podujatie
zaregistrovali prostredníctvom elektronického registračného
nástroja na webovej stránke Komisie venovanej tomuto týždňu
(http://ec.europa.eu/vocational-skills-week), Podujatie tak bude
možné pridať na elektronickú mapu, vďaka čomu sa sprístupní
každému. Vaše podujatie sa tak môže stať jedným z tých, ktoré
Komisia vyzdvihne na sociálnych sieťach, webových lokalitách, v
publikáciách, vo videách a na iných fórach.

Medzi jednotlivcov a organizácie, ktoré môžu prispieť k Európskemu týždňu odborných zručností, patria:
•
•
•
•
•

študenti OVP;
učitelia;
školitelia;
kariérni poradcovia alebo výskumní pracovníci;
zástupcovia:
•
poskytovateľa OVP;
•
vzdelávacích organizácií pre mládež alebo dospelých;
•
malého alebo stredného podniku;
•
veľkej spoločnosti;
•
služby zamestnanosti;
•
rodičovského združenia;
•
miestneho/regionálneho/vnútroštátneho orgánu;
•
think tanku;
•
odborového zväzu;
•
organizácie občianskej spoločnosti;
•
obchodnej alebo priemyselnej komory;
•
sociálneho
partnera
alebo
inej
pridruženej
skupiny so záujmom o OVP.

PREČO BY STE SA MALI ZAPOJIŤ?

Aké sú kľúčové posolstvá Európskeho týždňa odborných
zručností v roku 2017?

Európsky týždeň odborných zručností vám prináša jedinečnú
príležitosť na oslovenie celej spoločnosti, a teda na zviditeľnenie
odborného vzdelávania a prípravy vo vašej komunite a v celej
Európe. Kľúčové zainteresované strany s podobnými cieľmi majú
možnosť nadviazať kontakt a spoločným úsilím využiť vaše
individuálne úspechy.

•

Každá osoba je talentovaná, pričom jej vlohy môžu byť
zrejmé alebo sa niektoré ešte nemuseli prejaviť;

•

OVP predstavujú inteligentnú voľbu, môžu byť zábavné a
vyústiť do výnimočnosti v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy, vysokokvalitných pracovných miest a vyššej
zamestnateľnosti;

•

Existujú skvelé príležitosti na odborné vzdelávanie, ktoré vás
úspešne pripravia na zaujímavú a náročnú kariéru, ako aj
na aktívnu angažovanosť v spoločnosti;

•

OVP predstavujú žiaducu voľbu pre ľudí všetkých vekových
kategórií a pripravujú ľudí na prácu na celom svete;

•

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnuté
zamestnateľnosti a osobného rozvoja;

•

Kvalitné odborné vzdelávanie rozvíja tvorivý a inovatívny
potenciál študentov;

•

počas celého života zlepšujú pracovné príležitosti a integráciu
do spoločnosti;

Prečo podporovať OVP?

•

Celoživotné vzdelávanie zvyšuje sociálne začlenenie,
rozmanitosť a aktívne občianstvo.

OVP poskytuje ľuďom praktické a prenosné zručnosti, znalosti
a kompetencie, ktoré sa vyžadujú na trhu práce, a schopnosť
zohrávať úlohu v spoločnosti ako celku.

Aké sú podtémy Európskeho týždňa odborných zručností
v roku 2017?

Vďaka účasti budete môcť:
•

využiť pre svoje podujatie alebo aktivitu spoločnú značku
v podobe vizuálnej identity a sloganu „Európsky týždeň
odborných zručností – Objav svoj talent!“;

•

byť súčasťou rozsiahlej siete jednotlivcov a organizácií
podporujúcich rozvoj odborných zručností;

•

získať väčšiu pozornosť a záujem o prácu, ktorú vykonávate
v oblasti OVP;

•

dosiahnuť spropagovanie vašich podujatí a ich zviditeľnenie
na webovej mape na webovej stránke Európskej komisie.

PREČO OVP?

Mladí ľudia, ich rodičia a dospelí každý deň rozhodujú o svojej
kariére. Vaše podujatie alebo aktivita im môžu pomôcť
presvedčení sa o výhodách spojených s OVP. Či už ide o formálne
vzdelávanie pre mladých ľudí, ďalšie odborné vzdelávanie pre
dospelých, pokročilé technické odborné vzdelávanie, odborné
vysokoškolské vzdelávanie alebo akýkoľvek druh vzdelávania
súvisiaceho s prácou, vaša účasť môže upriamiť pozornosť na
široké možnosti výberu, ktoré sú k dispozícii v celej Európe.

z

hľadiska

Týždeň v roku 2017 má tri čiastkové témy:
•

Študenti v rámci vykonávania mobility v celej Európe
získavajú širšiu škálu špecifických a prierezových zručností
vrátane jazykových zručností, a preto majú väčšiu šancu na
získanie zamestnania.

•

Spolupráca v oblasti sektorových zručností podporuje
riešenia zručností špecifické pre jednotlivé sektory;

•

Partnerstvá v oblasti podnikanie – OVP predstavujú
kľúčový prvok z hľadiska prepojenia zručností, ktoré vyžadujú
zamestnávatelia, s odborným vzdelávaním, ktoré mladí ľudia
aj dospelí získavajú od poskytovateľov OVP.

AKO MÔŽETE PRISPIEŤ?
Existuje množstvo podujatí alebo aktivít, ktoré môžu pomôcť
zviditeľniť a zvýšiť úroveň príťažlivosti vašich iniciatív v oblasti
OVP. Je dôležité osloviť zainteresované strany, ktoré ešte nie sú
rozhodnuté, pokiaľ ide o možnosti, ktoré OVP ponúkajú. Môžu
vám to umožniť tieto nižšie uvedené propagačné podujatia:
•

dni otvorených dverí (napr. v školách, podnikoch a
vzdelávacích centrách);

•

dni kariérneho poradenstva, vzdelávacie veľtrhy, prehliadky
a obchodné výstavy;

•

stretnutia na pracoviskách typu „opýtajte sa odborníka“;

•

informačné dni/večery s predstavením odborných programov;

•

súťaže zručností, kvízy, súťažné podujatia a slávnostné
udeľovanie ocenení na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej
úrovni;

•

webové semináre podporujúce rozvoj odborných zručností;

•

stretnutia Facebook Live so zaujímavými ľuďmi, ktorí
podporujú rozvoj odborných zručností počas celej kariéry;

•

konferencie, na ktorých sa prezentujú nové trendy v oblasti
vzdelávania sa na pracovisku;

•

diskusie pri okrúhlych stoloch/besedy pre odvetvové
organizácie, pri ktorých sa diskutuje o potrebe odborných
zručností alebo o možných spôsoboch rozvoja odborných
zručností;

•

prejavy, v ktorých sa vyzdvihujú kľúčové zistenia v oblasti
výskumu odborných zručností;

•

stretnutia zahŕňajúce vyhlásenia alebo oznámenia
miestnych politických predstaviteľov, ktoré podporujú
význam celoživotného odborného vzdelávania;

•

návštevy známych osobností v spoločnostiach s cieľom
„vykonávať inú prácu jeden deň“;

•

predvádzanie nových nástrojov na „zhromažďovanie
nápadov“ vašim zamestnancom (napr. intranet, blog pre
stážistov a zamestnancov, programy na správu nápadov).

Okrem organizovania podujatí môžete prispieť aj inými druhmi
aktivít:
•

usporiadajte pre študentov OVP (mladých ľudí alebo
dospelých) súťaže fotografií alebo videí/blogov s cieľom
preukázať, prečo majú prospech z odborného vzdelávania
alebo čo získali vďaka absolvovaniu odborného vzdelávania
a prípravy (nezabudnite využívať sociálne médiá: napr.
Facebook, Instagram alebo Snapchat);

•

zorganizujte cielené mediálne kampane, ktorých súčasťou sú
vzory spomedzi mladých ľudí a úspešných absolventov OVP;

•

vypracujte pre svoju organizáciu komunikačnú stratégiu,
ktorou sa zviditeľní OVP – vrátane pracovných príležitostí –
medzi kľúčovými rozhodovacími orgánmi, napr. vládami a
veľkými spoločnosťami;

•

určte ambasádorov/vzory, aby sa podelili o svoje úspechy
dosiahnuté pri odbornom vzdelávaní a ich kariére (môžu to
byť napr. inžinieri, špičkoví šéfkuchári, špecialisti v oblasti
IT, záhradníci, grafici, výrobcovia čokolády, speváci/herci,
športovci, módni návrhári, víťazi súťaží zručností);

•

realizujte aktivity zamerané na internet a sociálne médiá:
webové stránky, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram,
Snapchat, blogy (napr. iniciujte rozhovor na sociálnej sieti
alebo online podujatie s odborníkmi v oblasti OVP).

V prípade všetkých svojich podujatí alebo aktivít využívajte
svoje existujúce siete a budujte nové partnerstvá s kľúčovými
zainteresovanými stranami, ktoré sa napríklad uvádzajú v časti
„Kto sa môže zúčastniť?“.
Mohli by ste tiež využiť niektoré z vašich nadchádzajúcich podujatí
alebo aktivít a prispôsobiť ich alebo ich premenovať tak, aby sa
stali súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností a zároveň
by ste mohli využiť vizuálnu identitu a posolstvá týždňa zahrnuté
vo vyššie uvedenej časti „Prečo OVP?“.

AKO NAPLÁNOVAŤ SVOJE PODUJATIE ALEBO AKTIVITU?
Predstavujeme niekoľko jednoduchých návrhov, ktoré vám
pomôžu pripraviť vaše podujatie alebo aktivitu od úplného
začiatku alebo prispôsobiť/premenovať existujúce podujatie, či
aktivitu:
•

Zorganizujte brainstormingové stretnutie (v rámci vlastnej
organizácie alebo s inými partnermi), aby ste prediskutovali
obsah a zameranie vašej aktivity.

•

Vytvorte si časovú os a plán. Táto aktivita by sa mala
uskutočniť v období od 1. septembra do 31. decembra
2017.

•

Rozhodnite, aké bude vaše hlavné cieľové publikum.

•

Popremýšľajte o tom, ako najlepšie toto publikum zaujať.
Čo by vyvolalo ich záujem alebo bolo pre nich užitočné? Aké
činnosti by ste chceli pre nich pripraviť?

•

Popremýšľajte o tom, ako do aktivity a propagačných
materiálov začleniť kľúčové posolstvá.

•

Vychádzajte z úspechov predchádzajúcich aktivít a čerpajte
z nich inšpiráciu pre túto konkrétnu propagačnú činnosť.

•

Presvedčte sa, či máte alebo nemáte rozpočet na akékoľvek
plánované aktivity. Na základe toho sa môže určiť rozsah
vašich aktivít. Rozhodnete sa napríklad o tom, či to bude
podujatie na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej
úrovni. Potrebujete sponzora, ktorý by sa podieľal na
financovaní?

•

Popremýšľajte o tom, ako propagovať vašu aktivitu pre
širšie publikum a následne rozšíriť príslušné posolstvá.

•

Po dokončení plánovania stačí, aby ste vyplnili registračný
formulár, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tohto
prepojenia: http://ec.europa.eu/vocational-skills-week

Všetky podujatia alebo aktivity, ktoré sa zaregistrujú na webovej
lokalite Komisie prostredníctvom elektronického nástroja, sa
preveria. Tým sa zabezpečí, aby boli dostupné všetky potrebné
informácie a aby vaša aktivita zodpovedala cieľom Európskeho
týždňa odborných zručností. Budeme vás kontaktovať buď na
účely ďalšieho objasnenia, alebo aby sme vám potvrdili, že vaše
podujatie bolo pridané na mapu na webovej lokalite venovanej
Európskemu týždňu odborných zručností.

ČO BUDE ĎALEJ?
•

Spolu s potvrdením o pridaní vášho podujatia na mapu dostanete aj komunikačnú súpravu. Môžete ju použiť spolu s
inštruktážnym materiálom na účely svojho podujatia alebo aktivity.

•

Svoje reklamné a propagačné materiály môžete zladiť s jedinečnou vizuálnou identitou a sloganom Európskeho týždňa
odborných zručností – Objav svoj talent!

•

Svoje podujatie alebo aktivitu by ste mali propagovať pomocou existujúcich sietí, ako sú platformy sociálnych médií,
miestne médiá a priamy kontakt.

•

Po realizácii podujatia sa môžete podeliť o svoje výsledné skúsenosti (napr. prostredníctvom videí, fotografií, príbehov,
odporúčaní) pomocou hashtagu #EUVocationalSkills a upozornením na účty/označením účtov GR pre zamestnanosť na
sociálnych sieťach (@EU_social a @EuropeanYouthEU na Twitteri a Social Europe a European Youth na Facebooku). V
prípade, že máte dobrý príbeh alebo príklad, môžete využiť možnosť predstaviť ho na záverečnom podujatí týždňa, ktoré
sa uskutoční 24. novembra 2017.

•

Po ukončení týždňa vás budeme kontaktovať, aby ste nám poskytli spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov vašich podujatí
alebo aktivít, ako aj návrhy na budúce podobné týždne.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Aké je načasovanie tejto aktivity?

Informácie v registračnom formulári je potrebné vyplniť v plnom
rozsahu a je potrebné správne používať komunikačnú súpravu.

Odporúčame, aby sa podujatia alebo aktivity na tento rok
uskutočnili v období od 1. septembra do 31. decembra 2017.
Tento týždeň vyvrcholí aktivitami v Bruseli od 20. – 24. novembra
2017.
Vzťahujú sa na účasť nejaké obmedzenia?
Váš návrh by mal spĺňať minimálne normy kvality. Navrhovaná
aktivita by mala:
•

odrážať váš záväzok podporovať výnimočnosť v oblasti
OVP alebo príležitosti, ktoré môže OVP ponúkať, ako sa
zdôrazňuje v organizácii týždňa;

•

zameriavať sa na zlepšenie imidžu, príťažlivosti a kvality
OVP a zahŕňať rôzne zainteresované strany (najmä tie,
ktoré nepatria do vašej organizácie alebo, ktoré ešte nie sú
zapojené do odborného vzdelávania a prípravy);

•

ak je to možné, poskytovať informácie o pozitívnych
výsledkoch (napr. pokiaľ ide o väčší záujem potenciálnych
študentov o programy OVP, zamestnateľnosť atď.);

•

zahŕňať osobitné úsilie nad rámec bežnej činnosti vašej
organizácie;

•

musíte byť ochotní prispieť k posúdeniu a vyhodnoteniu
vplyvu a výsledkov týždňa prostredníctvom krátkeho
prieskumu alebo rozhovoru.

Upozorňujeme, že táto iniciatíva nie je určená na komerčné účely
ani na propagáciu vzdelávacích kurzov.
Sú k dispozícii dotácie?
Nie – Európska komisia poskytuje pomoc prostredníctvom
propagácie podujatí na sociálnych sieťach, sprístupnením
propagačných materiálov v rôznych jazykoch a zabezpečením
širokého mediálneho pokrytia. Zaregistrovaním podujatia alebo
aktivity na webovej stránke venovanej Európskemu týždňu
odborných zručností sa nezíska prístup k žiadnym finančným
prostriedkom EÚ.
Uskutoční sa budúci rok ďalší Európsky týždeň
odborných zručností?
Áno! Zvyšovanie príťažlivosti OVP je dlhodobým cieľom členských
štátov EÚ, sociálnych partnerov a kandidátskych krajín EÚ v rámci
európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
Je to tiež jedno z podujatí naplánovaných v rámci hlavnej
iniciatívy Európskej komisie v tejto oblasti, a to „Programu v oblasti
zručností“ z roku 2016. Na základe úspechu, ktorá zaznamenal
prvý týždeň organizovaný v roku 2016, sa Komisia rozhodla, že
sa táto iniciatíva bude organizovať každý rok. Aktivity a výsledky
dosiahnuté v rámci týždňa sa budú aj naďalej vyhodnocovať s
cieľom zistenia vplyvu a pridanej hodnoty tejto iniciatívy.

ZÍSKANIE ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ
http://ec.europa.eu/vocational-skills-week
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

STAŇ SA SÚČASŤOU
DRUHÉHO EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2017:
DOBJAV SVOJ TALENT!

