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PŘEDMLUVA

Rok 2004 vstoupí do dějin jako milník evropské
integrace. V květnu uvítala Evropská unie po více jak
deseti letech usilovné přípravy osm zemí střední a
východní Evropy, jakož i středomořské ostrovy Maltu
a Kypr.

Evropské nadaci odborného vzdělávání (ETF) přinesl
rok 2004 další změny ve velice praktické rovině.
Nastala změna ve vedení, neboť v červenci vystřídala
July Muriel Dunbar Petera de Rooije, který agenturu
řídil během prvních deseti let jejího působení. Ke
konci roku 2004 se v Bruselu chopila kormidla nová
Komise, zahrnující i členy z dřívějších partnerských
zemí ETF.

Rok 2004 byl také rokem, v němž nabyl pevných
obrysů nový rámec politiky EU pro vnější vztahy. Nová
evropská politika sousedských vztahů ve spojení se
stále silnějším zaměřením na rozvoj lidských zdrojů
dává ETF významnou úlohu.

Tato publikace dokládá, jak ETF dopady těchto změn
pohotově zahrnula do své práce v roce 2004. Je však
více než jen jednorázovou ukázkou činorodosti
agentury. Hledí dopředu v tom smyslu, že ukazuje, jak
lze úsilí, díky němuž bylo přistoupení v roce 2004
takovým úspěchem, a poučení načerpané v průběhu
tohoto procesu vyu�ít pro další rozvoj Evropy a oblastí
v jejím sousedství.

Evropská unie není ostrovním společenstvím. Musí být
ve vzájemném spojení se zeměmi, které by měly tvořit
její „okruh přátel“. Ať už je či není konečným cílem
spolupráce budoucí přistoupení k Evropské unii, máme
obrovský zájem na sociálním, politickém a
ekonomickém rozvoji našich sousedních zemí. A
vzhledem k tomu, že jejich rozvoj do velké míry závisí
na rozvoji jejich lidských zdrojů, je na naší
odpovědnosti a v našem zájmu nadále podporovat
zdokonalování jejich systému všeobecného a
odborného vzdělávání všemi prostředky, které jsme
schopni shromáždit.

4



5

V letech předcházejících roku 2004 Evropská nadace
odborného vzdělávání prokázala, jak dokáže propojit
odborné znalosti z 15 členských států ve prospěch
deseti přistupujících zemí. Dnes může ke svému
potenciálu zdrojů přidat nezprostředkované zkušenosti
z těchto zemí. ETF se tak dostává do dosud
nejvýhodnější pozice pro podporu pomoci, kterou
Evropská unie přináší rozvoji lidských zdrojů v
sousedství EU.

Ján Figel’

Komisař EU pro školství, vzdělávání,
kulturu a vícejazyčnost

Ján Figel’, komisař EU pro školství, vzdělávání,
kulturu a vícejazyčnost
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ÚVOD

V červenci jsem se ujala úřadu ředitelky Evropské
nadace odborného vzdělávání (European Training
Foundation, ETF) a jsem vděčná za příležitost moci
se ohlédnout za prací, kterou nadace vykonala v roce
2004. Tento druh úvah o minulosti je cenným
nástrojem, který nám může pomoci naznačit, jakou
cestou se dále ubírat. Není třeba dodávat, že to je pro
novou ředitelku mimořádně užitečné.

Uplynulých několik let se vyznačovalo střety a
konflikty, z nichž některé se dotkly i zeměpisných
oblastí, v nichž působí ETF. Působnost mezinárodního
společenství usilujícího o znovunastolení míru a
obrodu živé tkáně společností, které utrpěly újmu,
však byla přesto povzbudivá.

Evropská unie byla v tomto společenství klíčovým
účastníkem a snažila se pomáhat svým blízkým i
vzdálenějším sousedům žít ve vzájemné shodě a
rozvíjet silné a stabilní hospodářství. Tento proces
podporuje mír a stabilitu, šíření demokratických
hodnot, jakož i nové trhy pro zboží a služby.
Napomáhá vytváření pracovních míst zvyšováním
příležitostí pro lidi doma, napomáhá zmírnění
migračního tlaku a sociálního nepokoje.
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Muriel Dunbar, ředitelka ETF
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V roce 2004 ETF k tomuto procesu nadále přispívala,
neboť v něm působila jako evropská instituce a po
boku členských států EU, jakož i dalších významných
aktérů, jako je OSN, Světová banka a OECD.
Působením v rámci politiky EU ETF podporovala
ka�dou ze svých partnerských zemí v úsilí o sociální a
hospodářskou stabilitu.

Zásadním činitelem v tomto pokroku je rozvoj
pru�ného pracovního trhu postaveného na moderní
dovednostní základně. Za účelem pomoci na tuto
výzvu reagovat ETF tvůrcům politických koncepcí v
partnerských zemích nadále poskytovala poradenství
a náměty a čerpala přitom ze svých vlastních
zkušeností, jakož i ze zkušeností dostupných v
25 členských státech a dalších mezinárodních
organizacích.

Na následujících stranách upozorňujeme na některé
činnosti, které ETF vykonala v uplynulém roce, a na
pokrok, jakého bylo díky ní dosa�eno. V první části
tohoto dokumentu je představeno prostředí, v němž
ETF působí: Evropská unie – rozšířená o deset
nových členských států, které byly dříve partnerskými
zeměmi ETF – v globální ekonomice, která vyžaduje
neustále přizpůsobovat nabídku a poptávku
dovedností. Takovéhoto přizpůsobení lze dosáhnout
pouze díky procesu neustálého učení a učení se v
dosud nevídaném rozsahu.

Po úvodní části následují příklady činností ETF v roce
2004. Zprávy o naší analytické práci, rekapitulačních
aktivitách, pilotních aktivitách a zapojení do programu
Tempus, přináší nástin široké škály technických
otázek, kterými je třeba se zabývat na cestě k
sociálnímu a hospodářskému růstu a stabilitě.
Poukazují také na paletu úkolů, s nimiž se musí
vyrovnat partnerské země.

Povzbudivé výsledky ukazují, �e rozvoj znalostí a
dovedností bezpochyby má své opodstatnění.
Prostřednictvím usilovné práce na rozvoji
nejcennějších zdrojů – lidských zdrojů – se nám může
podařit dosáhnout pokroku směrem ke zvýšené
stabilitě a prosperitě nejen uvnitř EU, ale také v jejím
sousedství, které sahá velmi daleko za její hranice.

Muriel Dunbar

Ředitelka, Evropská nadace odborného vzdělávání
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MĚNÍCÍ SE POLITICKÉ PROSTŘEDÍ

Dobří sousedé

V roce 2004 se Evropské unii zdařilo něco, co by se
ještě před 15 lety zdálo být nemo�né. EU zrušila
předěl, který po půl století rozděloval Evropu. Deset
zemí z bývalého východního bloku se stalo
plnoprávnými členy Evropské unie.

I přes toto rozšíření však Evropa stále výrazně
přesahuje území vytyčené hranicemi Evropské unie. V
globálním hospodářství nemůže Evropská unie
udržovat sama sebe v izolaci. Dobří sousedé jsou
nezbytností pro rozvoj stability a prosperity. EU proto
�ije v neustávajícím dialogu a vzájemném působení s
kulturně velmi různorodou skupinou sousedních zemí.

EU sehrála a i nadále sehrává ústřední úlohu v
mezinárodní podpoře politické a hospodářské reformy
a rozvoje větší stability na západním Balkáně. V této
zeměpisné oblasti je třeba ještě učinit mnohé, za
uplynulých několik let zde však situace prošla
proměnou. Nastal výrazný rozvoj demokratických

systémů a všechny země jsou odhodlány přiblížit se
více k Evropské unii. EU je na západním Balkáně
zdaleka největším poskytovatelem pomoci.

EU má mimořádný zájem na tom, aby se Středomoří
nestalo geostrategickou zlomovou čarou mezi
úspěšnými a méně úspěšnými ekonomikami a
různými sociálně-politickými systémy. Evropští vedoucí
představitelé se snaží prohloubit dialog a rozvinout
politické a hospodářské partnerské vztahy se zeměmi
severní Afriky, blízkého Středního východu a ještě
dále. Euromed Partnership usiluje o vytvoření oblasti
míru a stability založené na sdílených hodnotách a o
budování regionu vzájemné prosperity díky oblasti
volného obchodu a jednotného trhu se
středomořskými zeměmi.

9
Rozšíření EU v květnu roku 2004

přineslo změny a nové výzvy.
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Rozšířená Evropská unie musí i nadále věnovat
pozornost svým strategickým partnerským vztahům
se zeměmi bývalého Sovětského svazu ve východní
Evropě a střední Asii. Je v zájmu nás všech,
abychom předešli vzniku nové dělicí čáry v Evropě.
EU podporuje hospodářské a politické změny v této
části světa prostřednictvím programu Tacis. Ten
poskytuje podporu institucionálním a správním
reformám, soukromému sektoru a omezování chudoby
a účinně působí na snižování mnohého dřívějšího
napětí a úzkosti.

Tyto specifické regionální programy jsou důležitými
nástroji evropské politiky sousedství, která se začala
utvářet v roce 2004 a jejímž cílem je sdílet prospěšné
stránky nedávného rozšíření EU s celou řadou zemí,
které nyní EU obklopují (viz text v rámečku). Cíl politiky
je vcelku prostý: okruh zemí, které sdílejí společné
hodnoty a usilují o rozvoj těsných vztahů. To povede k
posílení stability, bezpečnosti a dobrých životních
podmínek pro všechny zúčastněné a zabrání to vzniku
nových dělících čar mezi rozšířenou EU a jejími
sousedy.

Do roku 2006 bude finanční podpora zúčastněných
zemí nadále usměrňována prostřednictvím programů
MEDA a Tacis, ale ve finančním výhledu na léta
2007–2013 je oba nahradí mnohem jednodušší
evropský nástroj pro sousedské a partnerské vztahy
(European Neighbourhood and Partnership Instrument,
ENPI). Počítá se sice i s pravidelnou účastí na
programech Společenství, zejména v oblasti
všeobecného a odborného vzdělávání (VET), avšak
ne jako dosud prostřednictvím programu Leonardo da
Vinci.

To, jaká podpora a spolupráce budou přesně
zavedeny po roce 2007, zůstává prozatím úmyslně
otevřenou otázkou. To částečně vysvětluje, proč Karl
Fredrik Svedank z generálního ředitelství pro vnější
vztahy (DG Relex) dostal tolik otázek, když na
regionálních zasedáních poradního sboru ETF v
Turíně v listopadu 2004 představoval ENP. Jeho
odpověď na otázku: „Jak daleko můžeme jít?“, zněla:
„To je věc politické vůle.“

10

Okruh přátel

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy,
ve zkratce jen ENP) je přímým politickým vyústěním dřívějšího
přání Komise aktivně podpořit to, co bývalý předseda EU
Romano Prodi nazval „okruhem přátel“ kolem Evropské unie.
Jejími cíli se bude řídit spolupráce se všemi partnerskými
zeměmi ETF s výjimkou těch, které mají výhledově přistoupit,
Ruské federace a střední Asie, zato včetně kavkazských zemí.

Cíle této politiky jsou:

• namísto vytváření nových dělicích čar uvnitř a kolem Evropy
se podělit o prospěšná hlediska rozšíření,

• podporovat dobrou správu a reformy,

• vytvářet tzv. „okruh přátel“ – prostor míru, stability a prosperity
založený na sdílených hodnotách a společných zájmech.

Je důležité poznamenat, že jedním z cílů ENP není další
rozšíření EU. Kromě toho ENP nenahrazuje stávající právní a
institucionální dohody, jako jsou dohody o přidružení a takové
rámce jako barcelonský proces.
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Vytváření „okruhu přátel“ kolem Evropské unie

je jedním z cílů evropské politiky sousedství.
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Nabrat směr

Jak se mohou země západního Balkánu nejlépe poučit ze
zkušeností z přistoupení k EU? To byla jedna z klíčových otázek,
které jsme položili delegátům na desátém výročním zasedání
poradního sboru ETF, které se 21. a 22. června 2004 konalo v
albánském Dürresu. V široké škále odpovědí zaznělo: přesně
vysvětlit, jaké politické poučení z něj vyplynulo pro kandidátské
země, konat více regionálních zasedání, zvyšovat počet
studijních návštěv, jsou-li k tomu dobré okolnosti, a podporovat
země v této oblasti, aby začaly regulovat své vztahy s členskými
státy EU.

Zasedání přineslo účastníkům četné podnětné příležitosti, jak
přispět k rozvoji činnosti v daném regionu. Když se delegáti
věnovali specifickému příkladu reformy VET v Albánii, dověděli
se, že pouze 16 % žáků obvykle přichází do odborných škol,
protože systém neodpovídá potřebám průmyslu. Pesimismus se
přesto v posledním roce a půl změnil na optimismus díky větší
účasti sociálních partnerů a zvyšování počtu studentů.

Návštěva jednoho místního učiliště tento nový optimismus
potvrdila. Jedna mezinárodní nadace pomohla přesvědčit místní
zaměstnance o tom, aby tuto rozpadající se školu proměnili v
rušné vzdělávací pracoviště zajišťující výuku v oblasti oprav
automobilů a klempířství. „Tato škola je motivujícím příkladem
mezinárodní spolupráce i důležité vazby mezi školiteli a
pracovním trhem,“ řekl Peter de Rooij, který v Dürres zahájil
poslední týden v úřadu ředitele ETF.

V souvislosti s nedávným rozšířením EU a možnostmi, jak použít
v kandidátských zemích zkušenosti získané z reforem VET v
nových členských státech, byli účastníci seznámeni s pokrokem
dosa�eným v roce 2004 a poté se rozdělili do pracovních skupin,
aby pomohli vytvářet pracovní program ETF na rok 2005.

Zasedání bylo ukončeno s tím, že delegáti plně podpořili
pracovní program ETF na rok 2005. Návrhy a podněty ze
zasedání poradního sboru v Dürres byly ke konečnému schválení
předány na zasedání správní rady, které se konalo 9. listopadu
2004 v Turínu.

Změny VET na západním Balkáně byly předmětem zájmu poradního
sboru, který se sešel v Dürresu, Albánie, v červnu 2004.
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NAŠE PRÁCE V ROCE 2004

U příležitosti přistoupení deseti našich bývalých
partnerských zemí k Evropské unii se 1. května
uskutečnily ohňostroje a oslavy. V předcházejících
deseti letech jsme pracovali s tisíci lidí v těchto
zemích, abychom jejich pracovníky v oblasti
odborného vzdělávání, jejich systémy a postupy
připravili na evropskou spolupráci založenou na
rovnocenném partnerství. Zprostředkovali jsme tomuto
regionu odborné znalosti z členských států EU,
vypracovali a prováděli jsme pilotní činnosti,
podporovali jsme rozvoj vyššího vzdělávání
prostřednictvím programu Tempus a ustavili jsme sítě
na pomoc toku informací spojených s pracovním

trhem a odborným vzděláváním. Pro nás znamenalo
přistoupení deseti nových členských států ukončení
dlouhého procesu vytváření sítí mezi lidmi, řízení
reforem, zprostředkování odborných znalostí a
budování kapacity umožňující vyrovnat se s
evropskými procesy, politikami a institucemi.

Hospodářským růstem předčily tyto země „staré“
členské státy, jejich vzdělávací ukazatelé nesly příslib
odpovídajícího rozvoje lidských zdrojů v
dlouhodobějším plánu, a tak byl v květnu roku 2004
výhled na hladké začlenění do Evropské unie vskutku
velmi potěšující.
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Rok 2004 byl

rokem změn a
rozvoje pro
Evropu i ETF.
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Příprava systémů všeobecného a odborného
vzdělávání a pracovních trhů deseti přistupujících
zemí na členství v EU byla velmi rozsáhlou zále�itostí.
V rámci tohoto procesu bylo shromážděno nepřeberné
množství informací, které umožnily dokumentovat
průběh reforem, činnost a struktury zúčastněných
subjektů. Těsná spolupráce s naší sesterskou
agenturou, Evropským střediskem pro rozvoj
odborného vzdělávání (Cedefop) během příprav na
přistoupení pomohla zajistit, aby se žádný z těchto
zdrojů zbytečně nepromarnil. Po celé zemi jsme šířili
soubory se všemi nejdůležitějšími publikacemi a
informacemi „kdo je kdo“ v oblasti odborné přípravy a
vzdělávání ve všech zemích. Vnitrostátním
observatořím jsme pomohli připravit se na účast v síti
Cedefopu pro odborné poznatky a zkušenosti
(Cedefop’s Network of Reference and Expertise,
ReferNET) a pomáhali jsme zúčastněným subjektům v
nových členských státech připravit se na účast v
dalších sítích Cedefopu.

14

Jeden příklad z dřívějška a jeden příklad
ze současnosti

Litva skýtá zářný příklad dopadu práce ETF na reformu VET v
nových členských státech. Litevská národní observatoř, která
působí při Ministerstvu školství, se rychle přeměnila v líheň
novátorských nápadů ve vztahu k reformě VET. Již na sklonku
90. let 20. století přispělo ministerstvo k jeho základnímu
financování a z úřadu se stala celostátní zkušebna pro analýzu
potřeb pracovního trhu, odvětvové a regionální přehledy a
pilotní činnosti.

V rámci jednoho projektu, který podpořily finské orgány,
pomohla ETF zřídit regionální učiliště v Marijampole. Toto
středisko vzniklo na základě partnerských vztahů mezi sedmi
již existujícími vzdělávacími institucemi v této zeměpisné
oblasti, přičemž tyto instituce díky spojenému vedení,
zpracování učebních osnov, dokumentačních středisek a
učebních materiálů pronikavě zvýšily svou účinnost. Právní
ustanovení zavedená před zahájením projektu zabezpečila jeho
udržitelnost a za několik málo let byl tento úspěšný vzor
využíván po celé zemi.

Litva, která je nyní členem Evropské unie, hostila v roce 2004
skupinu kyrgyzských kolegů, s nimiž se podělila o svou
zkušenost s úspěšnou reformou VET. Dnes se v Litvě dřívější
reformní jednotka VET v rámci programu Phare stala jednotkou
pro správu Evropského sociálního fondu, zatímco národní
observatoř nyní tvoří součást Metodologického střediska
litevského ministerstva školství.

Učit se z úspěšných vzorů v jiných zemích

je jednou z hlavních zásad ETF.
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Důležitá vodítka

Míra úspěšnosti současného rozšíření EU bude mít
podstatné důsledky pro práci ETF v nadcházejících
letech. „První kolo rozšíření nám poskytne několik
důležitých vodítek k tomu, jak bychom měli s podporou
EU pro rozvoj lidských zdrojů postupovat v jiných
budoucích členských státech,“ řekl bývalý ředitel ETF
Peter de Rooij v květnu roku 2004. „Udělali jsme kus
práce pro to, abychom přistupujícím zemím pomohli
připravit se na přistoupení, ale teprve po lisabonském
summitu se rozvoj odborné přípravy a vzdělávání dostal
do postavení, jaké si v evropských politických
programech doopravdy zaslouží. Nyní panuje široká
shoda v tom, jak je důležité přizpůsobit odbornou
přípravu a vzdělávání potřebám znalostní společnosti.
Existuje také podrobná dohoda o zesílení evropské
spolupráce v oblasti odborné přípravy a vzdělávání
prostřednictvím procesu, který byl zahájen v Kodani v
roce 2002. Výsledkem dnes je, že máme vynikající
příležitost lépe připravit budoucí členské státy na jejich
přistoupení.“

„Stěžejní výzvou pro ETF v budoucích letech bude
předvídat směry nové politiky EU,“ řekl Peter de Rooij.
„EU přemýšlí o svých fyzických hranicích. Budoucí EU
bude asi zahrnovat Balkán a současné přistupující země,
ale není pravděpodobné, že by rozšiřování poté šlo ještě
dále. To z nové politiky sousedství činí něco více než jen
přípravnou fázi. Tato politika se bude lišit od toho, jak
byla uspořádána v době, kdy hlavním podporovaným
cílem bylo přijetí deseti nových členů a kdy vyústěním
tohoto postupu bylo přistoupení. Nová politika pomůže
zemím v „širším evropském regionu“ získat na prosperitě
a na stabilitě, aniž by konečným cílem bylo začlenit je do
EU. ETF proto musí využít veškerých zkušeností, které si
vytvořila spolu s první vlnou přistupujících zemí k tomu,
aby připravila další přistoupení a poté využít všeho, co z
něj lze převzít, pro rozvoj dobrých sousedských vztahů.“

Nástupkyně Petera de Rooije, Muriel Dunbar, rovněž
hledí na budoucnost ETF v rámci nové evropské politiky
sousedství s optimismem: „Jestliže přistupujete k VET
jako k nástroji hospodářského rozvoje, má ETF vzrušující
a náročné poslání,“ řekla v jednom nedávno poskytnutém
rozhovoru. „Pro Evropskou unii je zásadně důležité
pracovat na tom, aby se v jejím sousedství nacházely
silné ekonomiky, a to jak pro rozvoj nových trhů zboží a
služeb, tak pro řízení udržitelné zaměstnanosti. Silná a
prosperující nárazníková zóna kolem Evropské unie
odčerpá problémy s migrací a sociálním neklidem.“

Peter de Rooij,
ředitel ETF v letech 1994–2004
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Deset let existence ETF

V červnu roku 2004 jsme oslavili desáté výroèí naší
pùsobnosti recepcí uspoøádanou ve Villa Gualino,
sídle ETF v Turíně. Tato recepce se konala rovněž u
příležitosti odchodu Petera de Rooije, ředitele nadace
ETF v prvních deseti letech její existence, a uvedení
jeho nástupkyně, Muriel Dunbar, do úřadu.

Pod titulem Ten Years of the ETF (Deset let ETF) byla
rovněž vydána kronika prvního desetiletí agentury.
Tento dokument je živou výpovědí o desetiletí
pozoruhodného pokroku dosaženého díky mnoha
věcem, které jsme se naučili při zkoumání nového
území. Mnohé příběhy jsou zveřejněny jako vyprávění
lidí, kteří byli bezprostředně u toho.

Rozvíjet odborné znalosti

V roce 2004 jsme jako součást hodnocení provedli
soupis všech našich činností a zamýšleli jsme se
nad společnými jmenovateli. Jednou z
nejpozoruhodnějších věcí, kterých jsme si povšimli,

bylo to, že podpora pro rozvoj odborné přípravy a
vzdělávání v mezinárodním měřítku je zřejmě
mnohem více záležitostí dialogu než odborného
vedení. Dnes se poznatky a odborná způsobilost
sdílejí a budují společně s partnerskými zeměmi, už v
nich nejsou pouze šířeny. Jednoduše řečeno: obvykle
to znamená, �e u� nezadáme konzultantovi zpracování
zprávy k určité otázce, ale našich cílů stále více
dosahujeme tím, že posadíme lidi kolem jednoho
stolu. Naše práce spočívá daleko více v dialogu a
zpětné vazbě a to platí jak pro vlastní rozvoj
organizace, tak pro naši činnost navenek.

Naše analytická práce na klíčová témata v oblasti
odborné přípravy a vzdělávání se obvykle odehrává v
tak zvaných „focus groups“ (tematických skupinách) a
na specifických zasedáních odborníků. Po zvážení
výsledků soupisu jsme dospěli k tomu, že je třeba,
abychom naši tematicky zaměřenou práci těsněji
spojovali s projektovou činností a abychom k tomu
mnohem více využívali dialog uvnitř ETF. Koncem
roku 2004 byla naše činnost v oblasti rozvoje
odborných znalostí přetvořena v rámec, který poskytne
jak širší škálu nástrojů pro rozvoj odborných znalostí
pro vedoucí projektu a vedoucí územních jednotek
ETF, tak širší prostor pro diskuse o rozvoji odborných
znalostí v organizaci jako celku. Doufáme, že tímto
způsobem uceleněji propojíme poučení pro organizaci
s individuálním rozvojem.

Ze soupisu rovněž vyplynulo že ETF může lépe
využívat technologie. Výsledkem je, �e se v roce 2005
pokusíme rozšířit naši tematickou práci o skupiny
zajišťující on-line technické poradenství. Klasický
příklad poučení organizace měl ve skutečnosti základ
v projektu e-learning (viz text v rámečku), který nás
přivedl na tuto myšlenku.
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Slavnostní recepce ve Villa Gualino v červnu roku 2004
připomněla deset let učebního období ETF.
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E-learning od našich partnerských zemí

Sdílení odborných znalostí není pouze jednosměrný proces – od
EU směrem k partnerským zemím. To můžeme doložit na
vynikajícím příkladu spolupráce ETF s Izraelem v oblasti
e-learningu.

V roce 2004 byla zveřejněna rekapitulační zpráva, jejímž
základem bylo rozhodnutí přijaté v roce 2001 týkající se posílení
spolupráce s Izraelem v oblasti e-learningu.

Ve zprávě se popisuje, jak Izrael využívá zajímavá a novátorská
řešení ve vztahu k všeobecnému problému, kterým je překlenutí
předělu v digitální oblasti, zejména tam, kde je tento předěl
mezigenerační.

Na konci 90. let minulého století byly do mnoha rodin rozdány
počítače a připojení na internet. Původně se v zemi počítalo s
tím, �e se touto cestou rozdá 30 000 počítačů, ale hodnocení po
rozdání prvních 10 000 počítačů ukázalo, že ačkoli byla zvolena

správná skupina obyvatel a tyto počítače byly využívány, děti
nebyly zřejmě tou skupinou, kterou bylo třeba nejvíce
přesvědčovat o výhodách vlastnictví počítače.

Činnosti v rámci této iniciativy byly tedy částečně přeorientovány
na starší občany. Byl zpracován mnohogenerační program pro
připojení, jehož prostřednictvím byli mladší žáci požádáni, aby
procvičili starší občany.

Příklady, jako je tento, a z nich načerpané poznatky mohou být
využity v EU, ale také v dalších partnerských zemích. Práce
uskutečněná s Izraelem zahrnula oba směry: závěry
rekapitulační zprávy se v Izraeli vyu�ívají k aktivitě spojené s
dalším monitorováním, jako je například oblast vzdělávání pro
učitele a školitele. ETF začlení tuto správnou praxi a všeobecné
závěry ze zprávy do nového programu MEDA-ETE.

Starší občané jsou prvořadým cílem nedávných iniciativ v oblasti e-learningu.
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Časem se tato témata a s nimi spojená analytická
činnost stanou podkladem pro práci v terénu, studie v
jednotlivých zemích a pilotní projekty. Projekty
prováděné v roce 2004 byly ve větší míře postaveny
na tématech, která se dostala do popředí zájmu v
uplynulých letech. Tyto projekty přirozeně vyplynuly z
našich činností v roce 2003 a ve stručnosti je
připomínáme v další části textu.

Neformální pracovní trh

Po mnoho let se na „neformální“ ekonomiku do značné
míry pohlíželo jako na činnost hraničící se zločinností,
a proto byla z velké části opomíjena. Pro západní
organizace dárců bylo často obtížné obhájit vydávání
již tak omezených prostředků na tuto oblast. Nedávno
však byl význam neformální ekonomiky v zemích
mimo západní Evropu přehodnocen.

Následkem toho si nyní někteří mezinárodní dárci
uvědomili, že má smysl věnovat pozornost potřebám
získávání dovednosti v případě těch lidí, kteří pracují v
neformálním sektoru. Velká většina těchto pracovníků
jsou lidé dobré vůle, kteří ale často mají jen omezené
dovednosti a nízké sociální postavení. Což často vede
k hromadné a dlouhodobé nezaměstnanosti. Rozsah
tohoto problému lze doložit na příkladu některých
zemí střední Asie, kde je oficiální pracovní trh tak
málo rozvinut, že v neformálním sektoru pracuje a�
50 % činného obyvatelstva.

Vlády si nyní začínají uvědomovat, že pouhá snaha o
zrušení neformálního sektoru není řešením a že je
zapotřebí zaměřit se více na výzkum toho, jak se lidé
působící v neformálním sektoru učí pracovním
dovednostem. Tvůrci politických koncepcí v Evropské

unii rovněž projevili obdobnou ochotu změnit svůj
způsob myšlení. Například zaměření programu Tacis
zaznamenalo posun a nyní bere v úvahu dopad
neformálního sektoru na přechodnou fázi v
ekonomice, snižování chudoby a na místní
hospodářský a sociální rozvoj.

Od chvíle, kdy ETF začala provádět výzkum týkající
se úlohy vzdělávání v tom, jak lidem pomoci vymanit
se z neformálního sektoru, vyu�ilo se zkušeností
získaných v této oblasti na projektové činnosti v
širokém rozsahu. V roce 2004 byla pro průzkum na
téma neformální ekonomika a vzdělávání vybrána
Albánie. Odbor ETF pro rozšíření a jihovýchodní
Evropu zahájil v září studii a výsledky průzkumu jsou
očekávány v druhé čtvrtině roku 2005.
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Místní rozvoj a zmírnění chudoby

Ve střední Asii provádí ETF tříletý projekt, který má
zjistit, jakou úlohu mají místní vzdělávací iniciativy na
zmírnění chudoby. Tento projekt byl původně
realizován v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu
a v jeho rámci byly provedeny soupisy současných
místních vzdělávacích aktivit ve veřejném a
soukromém sektoru. V roce 2004 bylo s poznatky z
těchto rekapitulačních prací seznámeno širší publikum
a projekt byl rozšířen i na země Kavkazu a na
Tádžikistán. Hlavními uživateli těchto zpráv jsou
delegace ES, které mají zmírnění chudoby a místní
rozvoj mezi svými prioritami.

Projekt vedl ke zpracování přehledu současné
vzdělávací činnosti, ale svým rozsahem zdaleka
překračuje rámec pouhé rekapitulace. Například
jedním z koncepčních výsledků projektu je síť pro
místní rozvoj, kterou teď ETF zpracovává. Bude

přizpůsobena pro pou�ití i v dalších účastnických
zemích s partnery z Kazachstánu, Kyrgyzstánu a
Uzbekistánu, kteří budou v rozšířeném projektu
působit jako instruktoři.

Odborné znalosti zpracované v této oblasti, jak v rámci
ETF, tak v rámci Evropské unie jako celku, budou ve
zvýšené míře použity pro projektové práce v
následujících letech. Místní rozvoj a zejména
prospěšnost místních partnerských vztahů jsou
stěžejními tématy jak v rámci EU, tak v naší práci s
partnerskými zeměmi. Místní partnerské vztahy jsou
také ústředním prvkem v naší práci na západním
Balkáně a rovněž v oblasti Středomoří (viz text v
rámečku). Zkušenosti získané v jednotlivých regionech
jsou vyměňovány a využívány v celé naší organizaci a
v našich činnostech.
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Pomáhat
lidem najít
zaměstnání
je jedním ze
způsobů, jak
bojovat za
snižování míry
chudoby v
místním
měřítku.
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Spolupráce s dárci

Spolupráce s dalšími dárci v roce 2004 zesílila.
Společná práce zejména se Světovou bankou
posunula dále obvyklé zeměpisné hranice ETF. Těsná
spolupráce se uskutečnila například v Jemenu, kde
byly ji� v roce 2002 zpracovány odvětvové přehledy.
Společně zpracovaný rámec vzdělávací strategie byl
sestaven, projednán a přijat v roce 2004.

Spolupráce se stále více posouvá od praktické výměny
zkušeností a společné organizace konferencí,
seminářů a workshopů směrem k výzkumu na stěžejní
témata v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve snaze
nalézt společný základ pro budoucí spolupráci si ETF
a Světová banka v roce 2004 zvolily pět otázek, které
obě strany pokládaly za stěžejní pro rozvoj vzdělávání
v partnerských středomořských zemích. Těmito tématy
byla správa (governance), financování, úloha
sociálních partnerů, jakost a pracovní dovednosti v
neoficiálním sektoru. Cílovými zeměmi pro tento úkol
byly Tunisko, Jordánsko, Egypt a Libanon.

Do práce zahájené na tato témata byl zahrnut i
přehled podkladových studií zpracovaný smíšenými
týmy v počtu deseti až dvanácti odborníků. Bylo jim
zadáno, aby přehledně zpracovali již prováděné
aktivity, ale aby se také zabývali plány, příležitostmi a
potřebami do budoucna. Konečná zpráva, která má
být zveřejněna v roce 2005, bude regionální zprávou
pokrývající oněch pět témat a obsahující čtyři přílohy
týkající se zemí.

Tento úkol vedl k mnohem lepšímu pochopení
některých nejnaléhavějších otázek odborného
vzdělávání v severní Africe a na Středním východě.
Pomohl také udělat si lepší představu o činnosti
jednotlivých dárců. Pro ETF byla zpráva užitečná
svým zaměřením na finanční otázky a úrovní analýzy.
Úkol financovala ETF a Světová banka, dodatečné
prostředky poskytl Útvar pro mezinárodní rozvoj
Spojeného království.

Určení potřeb a příležitostí

Rozvíjet odborné znalosti neznamená jen zvyšovat
naše pochopení pro složitost vzdělávání a jeho vztah
k rozvoji pracovního trhu. Rozvíjet odborné znalosti je
třeba i s ohledem na země, které v rámci snah EU o
spolupráci na rozvoji představují poměrně
neprobádané území. Jednou ze zemí, pro něž EU
nedávno nově uvolnila podpůrné prostředky, je
Tádžikistán. S pomocí ETF se dnes rozvoj lidských
zdrojů stal v tomto středoasijském státě jedním z
ústředních bodů programu Tacis (viz text v rámečku).
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Těsná spolupráce mezi odborníky, dárci a
prováděcími agenturami je nezbytná k tomu,
aby vzdělávací programy fungovaly.
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Tád�ikistán za hranicí pouhého přežití

Šest let poté, kdy mírová dohoda ukončila trpkou občanskou
válku v Tádžikistánu, již daleko pokročily plány na podstatné
reformy vzdělávání, pokládané za zásadně důležité pro obrodu
hospodářství v této zemi. Koncepční rámec pro reformu a
decentralizaci systému odborného vzdělávání v tomto hornatém
středoasijském státě byl vyhotoven za pomoci Evropské nadace
odborného vzdělávání a projekt Tacis na pomoc zpracování
nových zákonů by měl být zahájen v roce 2005.

Enrico Romiti, který již dlouho působí jako odborník projektu
Tacis týkajícího se reformy odborného vzdělávání, řekl, že nelze
podceňovat význam vzdělávací reformy v poválečné obrodě.
„Toto je první projekt programu Tacis v Tádžikistánu, který se
nezabývá otázkami zaměřenými pouze na přežití, jako jsou
dodávky vody nebo zdravotnictví. Toto je první strategický projekt
a první projekt ve vzdělávání.“

Pan Romiti bude působit s vedoucími pracovníky odborného
vzdělávání ve třech pilotních oblastech, tj. v Dušanbe, v
Kathlonu, v Soghdu, aby spolu s nimi určil nové vzdělávací
„rodiny“, odstraňoval žalostně zastaralé metody a dovednosti
používané pracovníky ve vzdělávání, zpracoval nové studijní
programy a určil nastupující potřeby pracovního trhu.

Mirzo Jorov, vedoucí Metodologického střediska služeb v
Tádžikistánu, řekl: „Velmi dlouhou dobu jsme byli v izolaci, a jsme
proto šťastni, že se stáváme součástí širšího projektu. Bez
podpory tohoto druhu nemáme žádnou naději, že najdeme
způsob, jak vybřednout z krize uplynulých let.“

Programy odborného vzdělávání přinášejí řešení v oblastech zasa�ených krizí, jako je region Dušanbe v Tád�ikistánu.
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Vzdělávání pro učitele a školitele

Ve spojení s oslavami pořádanými u příležitosti
našeho desátého výročí v červnu tohoto roku ETF
zorganizovala mezinárodní workshop na velmi
opomíjené téma, které se již po několik let snažíme
aktivně propagovat: vzdělávání pro učitele a školitele.
Workshop „Stakeholder Interest and the Teaching
Profession“ (Zájem zúčastněných subjektů a povolání
učitele) byl výsledkem „politicky vzdělávacího“ tématu,
o němž se hovořilo v listopadu 2003 na konferenci
poradního fóra na téma „Learning Matters“ (O učení).

Workshop byl předběžným pokusem o řešení otázky,
jak lze s pomocí zúčastněných subjektů v odborné
přípravě a vzdělávání modernizovat učitelské
povolání. Zřetelně ukázal složitost problémů, které
jsou s tím spojeny. Vzdělávání učitelů a školitelů je
skutečně zásadní otázkou vzdělávání a je velice
obtížné vést jakoukoli debatu o reformě vzdělávání
učitelů, aniž by se tato debata nerozpadla na úseky
zasahující celé spektrum naší činnosti.

Během druhého dne zasedání se nicméně začaly
názory stmelovat a vedly ke vzniku souhrnné, zprávou
dokládající pestré diskuze v rámci šesti oddílů
semináře. Bernhard Buck, jeden z klíčových odborníků
ETF, poukázal na možnou cestu kupředu. Zprávy a
veškerou ostatní dokumentaci ze semináře můžete
nalézt na našich internetových stránkách.

ETF je nadále odhodlána vést ve svých partnerských
zemích debatu o reformě vzdělávání učitelů a školitelů
v šíři postihující všechny její činnosti, včetně programu
Tempus (viz vložený text). Této otázce se bude plně
věnovat Ročenka ETF za rok 2005 a další činnosti
jsou v jednání.
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Učíme se jeden od druhého.
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Vzdělávání k demokracii na vysokých školách

Koncem 90. let minulého století si konsorcium evropských
vysokých škol, které se zabývalo vzděláváním učitelů v
menšinových jazycích v Makedonské republice, uvědomilo, že
nedostatečná občanská výchova brzdí demokratický rozvoj
rozdělené země. Pod vedením univerzity v Malmö předlo�ili
návrh na zahájení projektu Tempus zaměřeného na vzdělávání
učitelů v námětech týkajících se demokracie.

Přišlo to v pravý okam�ik. Pedagogický ústav makedonského
ministerstva školství právě začal prosazovat rozvoj občanské
výchovy, chyběly mu ale prostředky a odborné znalosti a jeho
práci neustále brzdila trvale chybějící spolupráce mezi
vzdělávacími institucemi a jejich spádovými oblastmi. Bylo
zapotřebí integrovaného přístupu, do nějž jsou zapojeny správní
orgány, všechny instituce zajišťující vzdělávání učitelů, školy a
mateřské školy po celé zemi.

Jejich návrh byl schválen a v roce 2001 začalo konsorcium vyvíjet
nové učební a výukové strategie pro demokracii. Mezi partnery
projektu najdeme fakultu pro vzdělávání učitelů mateřských a

základních škol v Bitole, pedagogické fakulty ve Skopje a Stipu,
dvě mateřské školy a pět základních škol. Společně zpracovali
učební a metodické materiály, vylepšili zařízení pro praktickou
výuku a pro zvýšení dosahu projektu otevřeli mobilní vzdělávací
střediska.

Dopady tohoto projektu, který byl ukončen v roce 2004, byly
znatelné po celé zemi. Byly zpracovány celostátní osnovy pro
předběžné vzdělávání učitelů. Ve školách a studentům
pedagogických fakult byly rozdány učebnice, magazíny a
videokazety. Po celé zemi byly uspořádány workshopy. Hlavní
periodikum v oblasti vzdělávání, Education Worker, sledovalo
projekt zblízka od začátku až do konce.

Partnerské vztahy se všemi, kdo mají co do činění s občanskou
výchovou, zajistily, že zaujetí pro tuto věc neustalo ani po
ukončení projektu. V projektu se představily fakulty zapojené do
evropské vzdělávací sítě učitelů (European Teacher Education
Network, ETEN) a jejich odhodlání je natolik silné, že budou v
roce 2005 společně hostit zasedání ETEN.

Sdílení informací
a odborných
znalostí je
podstatnou
součástí práce
ETF s jejími
partnerskými
zeměmi.
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Postavit most mezi teorií a praxí

Mnohé otázky, kterým ETF věnuje podporu v
partnerských zemích, jsou běžné i v Evropské unii.
Vzdělávání dospělých, vzdělávání po celý život,
vnitrostátní kvalifikační rámce a e-learning, to jsou
příklady nosných témat, která jsou cíleně
zpracovávána i v rámci Evropské unie.

Partnerské vztahy

Dalšími z těchto otázek jsou partnerské vztahy pro
vzdělávání a zaměstnanost na místní nebo regionální
úrovni. Nyní se všeobecně uznává, že nesmírně
vysoký stupeň diverzifikace toho, co se učíme, kde se
to učíme a jak se to učíme lze nejlépe řešit
prostřednictvím vztahů s místními partnery. Zatímco
vnitrostátní a mezinárodní orgány musí ve stále větší
míře zajišťovat, aby byly uzavřeny rámcové dohody k
otázkám, jako je uznávání a přenosnost všeho, co se
vyučuje, pouze místní konsorcia, která jsou
dostatečně blízko dění, to mohou posoudit na místě.
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Nastavit vývojový trend v Sýrii

V závěru roku 2004 skončila účast ETF v průkopnickém
projektu zavádění učňovského programu v Sýrii. Účastníci
se v prosinci loňského roku shromáždili na semináři v
Damašku, aby podrobně prostudovali jeho výsledky.

Několik set mladých lidí se v současné době v jednom
místním podniku účastní programu školní výuky
kombinované s praktickým vyučováním. První absolventi
tohoto programu teď přicházejí na trh práce a ve srovnání s
pouhými 20 % absolventů zastaralého systému odborného
vzdělávání si z nich ji� 50 % našlo práci. „V Al-Hafezu jsme
dosud zaměstnali všechny absolventy tohoto programu,
kteří chtěli u nás pracovat,“ říká  Ahmed Shirin, vedoucí
výroby ve výrobním podniku pro domácí elektrické
spotřebiče v Damašku, „tento program připravuje takové
lidi, jaké potřebujeme.“

Projekt zavádí nové formy řízení ve školách a v jeho rámci
byly přepracovány učební osnovy pro čtyři učební obory.
Projekt zahájený v Damašku byl úspěšně zaveden v
Aleppu, druhém největším syrském městě a důležité
průmyslové základně, a průmyslníci tam již hovoří o tom,
že jej rozšíří i na nové obory, jako je slévárenství nebo
cestovní ruch. Ještě podstatnější je, že se tomuto projektu
podařilo zahájit proces sociálního dialogu v zemi, kde vláda
a průmysl nemají ve zvyku spolupracovat. „ETF sehrála
velice důležitou úlohu v zahájení partnerských vztahů mezi
různými ministerstvy a průmyslovými komorami,“ říká
Fouad Al-Ghaloul, náměstek syrského ministra školství.

Ačkoli ETF svou práci dokončila, projekt bude pokračovat.
V současné době probíhají přípravy na rozšíření tohoto
projektu na Homs; v Aleppu je cílem, aby v roce 2010 bylo
do tohoto programu zapojeno 10 % všech učňů.

Vliv tohoto zdánlivě skromného pilotního programu zde ale
nekončí. Program učňovského školství poskytl inspiraci pro
mnohem hlubší reformy, které budou zahájeny v září roku
2005. Tento program MEDA v hodnotě 21 milionů eur
povede k podstatnému zlepšení v 16 školách odborného
vzdělávání, včetně učňovských škol a k vybudování
strategie pro úplné přepracování syrského systému VET.

Program učňovského školství v Sýrii poskytl stovkám
absolventů praktické dovednosti potřebné na pracovním
trhu v této zemi.
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Vědí nejlépe, co potřebují lidé z jejich společenství,
kdo se toho může ujmout, nakolik bude třeba
přizpůsobit praktické postupy v oblasti výuky a
vzdělávání apod.

Projekt LEEDAK (Local economic and employment
development in Albania and Kosovo, Místní rozvoj
hospodářství a zaměstnanosti v Albánii a Kosovu)
umožňuje oběma společenstvím v Albánii a Kosovu
rozvíjet místní zaměstnatelnost prostřednictvím
širokého partnerství mezi úřady, zaměstnavateli,
sociálními partnery a poskytovateli vzdělávání. Od
kolegů v ostatních evropských zemích se učili
prostřednictvím studijních návštěv, ale projekt jim
nabídl více než jen napojení na vnější svět. Kdy� toti�
byla v roce 2004 zahájena jeho druhá etapa, posílil se
místní rozměr LEEDAKU ještě výrazněji.

Vsadili jsme všechno na zapojení zúčastněných
subjektů a pocit přivlastnění si projektu, ke kterému
vede, a vypsali jsme nabídkové řízení na zavedení
vyučovací strategie, která byla zpracována v
albánském Lezhë v první fázi projektu. Nabídkové
řízení bylo určeno výlučně albánským společnostem a
bylo zaměřeno pouze na cestovní ruch. V nabídkovém
řízení zvítězila velmi dobře známá vzdělávací
společnost, která s sebou přinesla své vlastní
albánské kontakty. Úspěch byl obrovský. Původně
nebylo dané město zahrnuto na seznam prioritních
středisek odborného vzdělávání v rámci CARDS.
Jednoduše proto, že tam nebylo žádné středisko
odborného vzdělávání. Dnes lidé, kteří byli zapojeni
do partnerského projektu v Lezhë, šíří informace o
projektu po celé zemi i za jejími hranicemi.
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Projekt místního rozvoje hospodářství a zaměstnanosti v Albánii a Kosovu (LEEDAK) ukazuje,
jak mohou sousedé využít společné zkušenosti a odborné znalosti.
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Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých bylo v roce 2004 jedním z
hlavních témat v jihovýchodní Evropě. Základní
vzdělávání v regionu doposud dostatečně nemotivuje
k pokračování ve studiu. Ve skutečnosti ještě mnoho
mladých lidí odchází ze školy velmi brzy.

Výsledky sčítání lidu ukázaly, že účast dospělých na
vzdělávání je nízká. Jen málo podniků poskytuje svým
zaměstnancům školení. V důsledku toho zavedly
pracovní úřady ve všech zemích jako pokus o
odstranění vysoké úrovně nezaměstnanosti
krátkodobé vzdělávací programy na pracovním trhu.
Jelikož potřeby vzdělávání dospělých jsou velké, je
třeba vytvořit politický a právní rámec pro odstranění
bariér vztahujících se k učení a pro zajištění
spolufinancování, rovný přístup a širší účast, vhodnost
a průhlednost nabídek vzdělávání, uznávání
dovedností a správné využívání veřejných prostředků.
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MEDA-ETE

29. listopadu byla ETF hostitelem zahájení regionálního
projektu MEDA: „Education and Training for Employment“
(ETE, Všeobecné a odborné vzdělávání pro zaměstnanost).
Tento projekt v hodnotě 5 milionů eur je novou iniciativou
EU na podporu zaměstnanosti v severní Africe a na
Středním východě prostřednictvím zlepšení v oblasti
všeobecného a odborného vzdělávání. Jeho cílem je najít
nové zaměření pro postupy v oblasti všeobecného a
odborného vzdělávání uplatňované v tomto regionu. Tento
projekt poskytne základnu pro výrazně lepší regionální
spolupráci a pomůže rozvinout společné rámce pro
shromažďování, výklad a mezinárodní srovnání vzdělávání
a ukazatelů týkajících se trhu práce.

Při slavnostním zahájení v Turíně řekla Carla Montesi,
vedoucí útvaru z Úřadu pomoci (EuropeAid), že vzdělávání
se stalo hlavní prioritou středomořské politiky EU. „Země
tohoto regionu se připravují na dohody o přidružení k EU a
později na oblast volného obchodu, která by měla být
zřízena v roce 2010. Nezaměstnanost je však stále ještě
vysoká, zejména mezi ženami a mladými lidmi, a školství
zatím ještě není vždy s to tyto věci řešit.“

Od nynějška až do roku 2008 bude tento projekt pomáhat
deseti zemím v tomto regionu zlepšovat a nově zaměřovat
vzdělávací postupy a strategie, lépe přizpůsobovat školství
a vzdělávání potřebám pracovního trhu, posilovat kapacity
poskytovatelů služeb zaměřených na mladé nezaměstnané
lidi v oblasti samostatné výdělečné činnosti a propagovat
využívání informačních a komunikačních technologií v
oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.

S pomocí odborníků ze všech zúčastněných zemí navrhl
tým pověřený vymezením projektu čtyři složky, na kterých
bude tento projekt spočívat. Koncepční práce na projektu
bude probíhat v rámci každoročního fóra Euromed na téma
VET pro zaměstnanost. Bude se skládat ze současných
členů poradního fóra ETF rozšířeného o další zástupce,
pokud si to projekt vyžádá.
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Projekt ETF v oblasti vzdělávání dospělých tyto
potřeby řeší zaváděním novátorských přístupů a
pomocí v oblasti sdílení poznatků a zkušenosti. V
rámci tohoto projektu jsme uspořádali workshop o
strategiích vzdělávání dospělých a nástrojích pro
projektování, který se konal v lednu v Záhřebu. V
květnu jsme v Černé Hoře uspořádali druhý workshop
na téma rozvoje partnerských vztahů. Třetí se pak
konal v listopadu na téma financování vzdělávání
dospělých, docela příhodně v Maďarsku, novém
členském státě, který mohl ukázat mnohé příklady
správné praxe ve financování VET v neuspokojivých
hospodářských podmínkách.

Toto vše byly regionální workshopy. Souběžně s tím
byly zahájeny nové celostátní aktivity v Chorvatsku,
Kosovu, Černé Hoře a Srbsku. Pro všechny čtyři
země byly sestaveny rekapitulační zprávy a pro tři z
nich byly zpracovány strategie vzdělávání dospělých.

Kvalifikace

V rámci kodaňského procesu a způsobu, jímž usiluje
o zvyšování přenosnosti kvalifikací, se na přední
místo evropských politických programů v oblasti
všeobecného a odborného vzdělávání vyzdvihla
otázka kvalifikačního rámce. Kvalifikační rámce nejsou
žádnou novinkou: mnohé evropské země mají vyspělé
vnitrostátní kvalifikační rámce. Nedávné změny v
Evropě však zvýšily naléhavost mezinárodní
koordinace v této oblasti a pokud uva�ujeme o
evropské politice sousedství, je podněcování debaty o
kvalifikačních rámcích v našich sousedních zemích
logickým vyústěním vnitřní činnosti EU.
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Skutečným hnacím motorem projektu bude
institucionalizovaná síť producentů informací a klíčových
zúčastněných subjektů v systémech vzdělávání a
zaměstnanosti v příslušných zeměpisných oblastech. Bude
plnit funkci regionální observatoře a rozhodujícím činitelům
bude poskytovat relevantní a aktuální analýzu. Bude rovněž
zpracovávat srovnávací analýzy a tematické studie o
vzdělávání a otázkách spojených se zaměstnaností.

Další dvě složky se týkají specifické podpory pro
samostatnou výdělečnou činnost mladých nezaměstnaných
osob a pro rozvoj iniciativ v oblasti e-learningu. První slo�ka
se bude zabývat především podporou podnikání,
poradenství, vzdělávání a služeb pro další monitorování v
oblasti samostatné výdělečné činnosti a vytváření
minipodniků. Druhá složka se bude zejména zabývat
využíváním metod e-learningu a nástrojů v oblasti služeb
pro vzdělávání učitelů. Nebude poskytovat infrastrukturu, ale
bude v této oblasti spolupracovat s dalšími iniciativami EU,
jako je EUMEDIS, širší program EU zaměřený na
kvalitativní zlepšení informační společnosti v
evropsko-středomořském prostoru, a MEDFORIST,
evropsko-středomořská síť pro sdílení studijních zdrojů IST.

Ředitelka ETF Muriel Dunbar potvrzuje zahájení projektu školství
a vzdělávání pro zaměstnanost (ETE).



ETF se stalo na tomto poli průkopníkem v mnoha ze
svých partnerských zemí, což lze zřejmě nejzřetelněji
doložit na příkladu Ruské federace. V rámci obecného
politického poradenství, jak ho požadovala ruská
vláda, začaly být od roku 2003 pořádány workshopy
na témata, která vyplynula z kodaňského procesu. V
roce 2004 se tyto workshopy zabývaly dosavadními
kvalifikačními rámci a jejich příspěvkem k
celoživotnímu vzdělávání.

V červnu roku 2004 jsme uspořádali v Moskvě
workshop, který byl zaměřen na praktické postupy a
na němž se setkali představitelé orgánů působících v
oblasti vzdělávání a pracovních otázek. Účastníci
vybraní ETF zastupovali Státní dumu, vládu,
regionální orgány a další instituce na vysoké úrovni.
Účastníci uznali potřebu spolupráce v této otázce, a
dokonce toto uznání vyjádřili i v písemné podobě, což
byl nesmírný pokrok.

Na žádost účastníků a delegace ES v Moskvě se v
roce 2005 práce v Ruské federaci i nadále zaměří na
vnitrostátní kvalifikační rámce. Souběžně s tím
budeme zahajovat pilotní projekt na zpracování
kvalifikačního rámce na Ukrajině, kde prezidentský
výnos ze září roku 2004 zahájil cestu k reformě VET.

První pokus o zpracování VET na Ukrajině byl
uskutečněn již v roce 1998, ale v důsledku chybějících
prostředků bylo od této iniciativy předčasně upuštěno.
ETF však přesto nadále pokračovala ve své přípravné
práci, která poslouží jako základ projektu. Pilotní
projekty a další činnosti, které se odehrály v
následujících letech, byly financovány z našeho
vlastního rozpočtu.

V roce 2002 se chod událostí náhle urychlil a v zemi
byla zveřejněna národní koncepce pro vzdělávání v
21. století. Odborná příprava a vzdělávání měly v této
oblasti výsadní postavení a v roce 2003 jsme
Ukrajincům pomohli sestavit koncepci pro strategii
národní reformy VET.

V době vypracování nové reformy VET v programu
Tacis pocházelo mnoho z použitých vstupů z
hloubkové studie o VET a pracovním trhu, která byla
zveřejněna v roce 2004. Program byl původně
zaměřen na průběžné vzdělávání a na decentralizaci
řízení, ale od roku 2005 by se měl rozsah rozšířit na
více činností.

Sdílet odborné znalosti

„Co je dobré pro nás, je dobré i pro ně,“ řekl ke konci
roku 2004 Ján Figel’, nový komisař pro vzdělávání a
kulturu, v rozhovoru pro nový magazín ETF Live &

Learn. To je v kostce koncepce nové politiky
sousedství, koncepce, jí� se bude řídit pomoc EU
sousedním zeměpisným oblastem v budoucích letech
a které jsme představili výše. Mnohé zkušenosti, které
jsme získali v EU, lze skutečně vhodně využít v
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Otázka kvalifikačních rámců je důležitou součástí reformy VET.
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partnerských zemích. Zpřístupnit je těm, kdo je v
těchto zemích potřebují, je jedním ze stěžejních
poslání Evropské nadace odborného vzdělávání.

Přistoupení a přidružení

Jedním z klíčových bodů evropské politiky sousedství
je, že zaručuje rovnocenný význam pro rozvoj lidských
zdrojů v možných budoucích členských státech EU a v
jiných partnerských zemích. Řešená témata jsou totiž
velmi obdobná ve všech zeměpisných oblastech, v
nichž ETF působí: program se odvíjí od evropských
koncepcí, které určuje zejména lisabonský a kodaňský
proces.

Hlavní rozdíl v přístupu spočívá v technických
přípravách na přistoupení, které se odehrávají v
současných a budoucích kandidátských zemích. Ty
musí být připraveny na účast v evropských
strukturách, jako je Evropský sociální fond (ESF) a
evropské sítě. Prostřednictvím naší práce v nových
členských státech jsme prokázali, že dokážeme
zvládnout úkol pomoci těmto zemím a naši práci v
mnohém usnadnilo to, �e nyní můžeme čerpat z
odborných zkušeností, které existují v zemích, jež
teprve nedávno rovněž samy prošly procesem
přizpůsobování svých institucí, aby jejich uspořádání
odpovídalo pravidlům a předpisům EU. Staly se
plnoprávnými partnery v našich přípravách na další
kolo přistoupení. Na příklad v Turecku ETF pomáhají
odborníci z Polska a studijní návštěva v Polsku tvořila
součást programu pro Turecko. Delegáti zkoumali, jak
Polsko ustavilo struktury, které budou vyhovovat
požadavkům takových programů, jako je ESF.

V Turecku se naše současné aktivity zaměřují na
rozvoj v jedné oblasti, která pak v budoucích letech
poslouží jako vzorový region pro zbytek země. V
regionu Konya byly s podporou ETF a partnerů z
nových členských států určeny potřeby v oblasti
dovedností a byla zpracována strategie vzdělávání.

Budování institucí v těchto zemích často znamená
budování kapacit prostřednictvím podpory, jaká nám
vytane na mysli v souvislosti s prací, kterou jsme
odvedli v nových členských státech a Rumunsku či
Bulharsku pomocí takových projektů, jako je zvláštní
přípravný program pro ESF. Významnou úlohu v tomto
procesu sehrávají i projekty Tempus.
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Rozvoj lidských zdrojů v budoucích členských státech EU a dalších
partnerských zemích je prvotním cílem každého projektu ETF.
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Jako další příklad můžeme uvést Rumunsko, kde
jsme se zaměřili na rozvoj odvětvového dialogu, který
byl identifikován jako slabé místo. S podporou ETF
byly v roce 2004 ustaveny odvětvové výbory se
širokým zastoupením, které budou projednávat
schválení udělované poskytovatelům vzdělávání.

Výzkum a analýza ze zemí, které se připravují na
vstup, jsou zpětně předkládány útvarům Evropské
komise, které zpracovávají politické přístupy. Jedním z
příkladů je rozsáhlá studie, zabývající se pokrokem
učiněným na cestě k cílům lisabonské strategie ve 32
zemích, zadaná Evropskou komisí jako příprava na
zasedání v prosinci roku 2004 v Maastrichtu. Zprávy o
jednotlivých zemích zpracované v Turíně poskytly
výzkumné vstupy pro zpravodajské oddíly o třech
kandidátských zemích (Bulharsku, Rumunsku a
Turecku). Odborníci ETF se také podíleli na řídícím
výboru monitorujícím konečné zpracování této studie.

Učit se od kolegů

Někdy je pro odborníky v partnerských zemích a pro
partnery spolupracující na projektech obtížné přijímat
rady od zahraničních expertů. Návod od sousedů,
kteří zažili stejné problémy a našli k nim fungující
řešení, může snáze padnout na úrodnou půdu. V části
světa, který byl rozpolcen regionálními neshodami, má
učení se od sousedů ještě další kladný rozměr. Naší
práci pod názvem „názory kolegů“ se daří shromáždit
tyto myšlenky a společné dějiny Balkánu proměnit ve
výhodu. Názory kolegů byly pokládány za natolik
úspěšný projekt, že byl rozšířen i na další země
jihovýchodní Evropy, včetně Bulharska, Rumunska a
Turecka.

V roce 2004 projektoví odborníci z různých
partnerských zemí v této zeměpisné oblasti zpracovali
hodnocení odborného vzdělávání ve svých
sousedních zemích. Za velice krátkou dobu se díky
tomuto procesu začala zlepšovat regionální
spolupráce mezi tvůrci politických koncepcí a
prostřednictvím sdílených odborných znalostí i
zvyšovat kapacity pro budoucí analýzu postupů
používaných v jednotlivých zemích této zeměpisné
oblasti. Výsledky „názorů kolegů“ přispěly k pomoci,
kterou Evropská komise poskytuje ka�dé ze zemí v
rámci programu CARDS.

Jak ukazuje příklad textu v rámečku o Sankt
Petěrburku, filozofie, na níž se tyto přehledy zakládají
– učit se od kolegů – byla úspěšně přizpůsobena a
přijata. Stala se z ní průběžně se vracející složka ve
velké části práce Evropské nadace odborného
vzdělávání.
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Poučení lze nabýt jen tam, kde se vede otevřený dialog.
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Učit se navzájem

Ruské zkušenosti s přenášením odpovědnosti za odborné
školství a vzdělávání zcela na regionální úroveň jsou pozorně
sledovány lidmi z praxe ze sousedních zemí.

Týmy vedoucích pracovníků odborných škol a školských
úředníků z Ukrajiny, Tád�ikistánu a Běloruska byly v Sankt
Petěrburku na počátku prosince roku 2004, aby se poučily ze
zkušeností osmi ruských pilotních regionů na závěrečném
semináři projektu vedeného společně Evropskou nadací
odborného vzdělávání a Státní nadací odborného vzdělávání na
téma decentralizace a restrukturalizace VET v Rusku.

Ruské zkušenosti na cestě k decentralizovanému systému VET
mohou přinést cenné poučení dalším zemím. Ukrajina se teď
vydává směrem k decentralizovaného systému na základě
prezidentského výnosu o reformě VET, vydaného v září roku
2004. V přípravné fázi pro projekt Tacis na podporu tohoto úsilí
působí ETF v pěti pilotních regionech, aby jim pomohla
zpracovat regionální akční plány.

Xavier Matheu, odpovědný pracovník ETF pro Ukrajinu, řekl, že
pracovat se zkušenostmi Ruska – kde mají v takové práci
náskok šesti měsíců – bylo velmi smysluplné. „Je zde mnoho
obdobných věcí a měla by zde být příležitost pro partnerské
vztahy mezi regiony s obdobnými průmyslovými obory a
odbornými potřebami, aby si navzájem poskytovaly podporu.“

Vasilij Jarošenko, zástupce vedoucího odboru odborného
vzdělávání na ukrajinském ministerstvu školství a vědy, řekl, že
ačkoli neexistovaly žádné podrobné plány, na semináři „studoval
a vstřebával zkušenosti“. Ukrajinská politická krize, která v době
konání semináře procházela svým druhým týdnem, „nenaruší
dlouhodobé strategické reformy,“ dodal.

Nurali Šojev, zástupce rektora tádžické technologické univerzity,
na semináři uvedl, že nedostatek pracovní síly v některých
ruských regionech může být zmírněn pomocí oficiálních
mezivládních dohod o poskytnutí lépe kvalifikovaných tád�ických
migrujících pracovníků. Podle jeho slov statisíce Tádžiků
každoročně vycestují do Ruska, kde pracují jako špatně placení
dělníci – často nezákonně a vystaveni policejnímu nátlaku – a
lepší vzdělávání doma by tak ve spojení se specifickými
regionálními dohodami pomohlo zabít dvě mouchy jednou ranou.

Eduard Gončar, vedoucí odborného vzdělávání na běloruském
ministerstvu školství, kde v současnosti neexistují žádné plány
na zásadnější reformu, řekl, že ruské zkušenosti nabízejí „cenné
poučení“, které může být inspirací pro zpracování dalších
praktických postupů.

F
o

to
:

M
O

P
/J

.M
a

ill
a

rd



32



KODAŇ, MAASTRICHT:
VÝHLED DO ROKU 2005

Propagace volného pohybu lidského kapitálu a
výsledky kodaňského procesu znamenaly velkou
vzpruhu pro spolupráci v oblasti odborného školství a
vzdělávání v rámci Evropské unie. První plody této
usilovnější spolupráce začaly být zřetelné během roku
2004. Europass, evropská iniciativa zvyšující
přenosnost kvalifikací, byla předložena na setkání
evropských ministrů v prosinci v Maastrichtu. Na tém�e
zasedání tito ministři vyjádřili své odhodlání ke stále
těsnější spolupráci. Znovu připomněli podporu
kodaňskému procesu a schválili výzvu výboru, který
se zabýval mapováním pokroku lisabonské strategie,
k ještě usilovnější práci.

Pokud budou členské státy Evropské unie během
dalších pěti let skutečně stále usilovněji pracovat na
rozvoji žádoucího hospodářství založeného na
znalostech, bude to mít dalekosáhlé důsledky pro
odborné vzdělávání uvnitř Evropské unie.

Ji� se rozpracovávají nové sítě a v zemích EU
proběhly četné experimenty, jejichž nejlepší výsledky
jsou v okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, dále
upevňovány.
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Letmý pohled do budoucnosti

Od roku 2007 organizace podpory Evropy vnějšímu okolí
projde dosti zásadními změnami. V rozhovoru pro ETF
magazín Live & Learn komisař Figel’ načrtl vývojové
tendence, které budou mít dopad na práci ETF v
nastávajících letech.

„Jak se dozvíte, více jak sto nástrojů – včetně programu
Tempus –, které upravovaly činnost EU ve vnějších
vztazích, bude po roce 2006 nahrazeno šesti širšími
programy,“ řekl. „Samotný program Tempus by se měl
rozrůst tak, aby zahrnul všeobecné školy, odbornou
přípravu a vzdělávání, jakož i vyšší školství, i když
podrobnosti týkající se skutečné podoby programu musí
být ještě přesně stanoveny. Jisté však je, že tři z oněch
šesti širších nástrojů se budou týkat budoucnosti
programu. Bude to nový evropský nástroj pro sousedské a
partnerské vztahy, nový předvstupní nástroj a nový nástroj
pro rozvoj a hospodářskou spolupráci.“

„Všechny tyto návrhy obsahují články, v nichž bude jako cíl
výslovně uvedena pomoc ve všeobecném a odborném
vzdělávání. Jsou navrženy tak, aby umožňovaly
začleňování tematických programů, přičemž nový program
Tempus by měl být jedním z nich.“

„Očekáváme, že Evropská nadace odborného vzdělávání
sehraje klíčovou úlohu při pomoci Komisi v její působnosti ve
všech těchto oblastech, a rovněž očekáváme, že toho bude
dosaženo prostřednictvím poskytování informací a odborných
znalostí týkajících se podpory rozvoje, zavádění a hodnocení
této politiky příslušným útvarům Komise. Toto je v podstatě
směr, kterým se Evropská nadace odborného vzdělávání
vydala již v dřívějších letech, nicméně za účelem jasnějšího
vymezení strategií, které ovlivňují práci agentury, dojde ke
změnám v organizaci.“

Komisař EU Ján Figel´ očekává rozsáhlé změny
v podpoře EU jejím sousedům.
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Narůstající transparentnost evropského odborného
školství a vzdělávání již vedla k citelně vyšší snaze o
porovnávání systémů, jejich dopadu a kvalifikací, které
nabízejí. Tato skutečnost ve spojení se stále častějším
uznáváním potřeby pro kvalitní kontrolu by měla ze
srovnávání (benchmarking) učinit jedno z klíčových
témat v následujících letech.

Evropská politika sousedství vy�aduje, abychom se o
plody těchto rozsáhlých evropských změn podělili s
našimi sousedy. Ti jsou všichni partnerskými zeměmi
ETF a současné evropské změny proto budou
pravděpodobně mít dopad na práci ETF v příštích
několika letech více než kdy dříve. Aktuální témata v
Evropě budou nepochybně aktuálními tématy pro práci
ETF v nadcházejících letech.

Posun se bude pravděpodobně týkat nejen našeho
tematického zaměření. Po roce 2007, který je náhodou
také rokem, v němž se uskuteční druhé kolo rozšíření,
na sebe evropská podpora vnějšímu okolí vezme
zcela novou podobu. Klíčová rozhodnutí o tom, jak
bude vypadat, budou přijata v roce 2005.

Stručně řečeno, nadcházející léta budou ve znamení
velkých změn. Pro ETF jsou změny, které se chystaly
v okamžiku, kdy se rok 2004 schyloval ke konci,
výzvou v tom nejkladnějším slova smyslu. Pokračující
zaměření na klíčovou úlohu lidských zdrojů v
sociálním a hospodářském rozvoji je příslibem, že se
oblast, v ní� od roku 1995 působíme, dočká většího
uznání, že se zvýší poptávka po našich službách a že
se před námi objeví nové úkoly.

Naše pečlivé přípravy v průběhu celého prvního
desetiletí naší existence nás dovedly k tomu, abychom
na tyto výzvy reagovali rychle, příhodně a především
pružně.
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PŘÍLOHY

1. Zakládající nařízení a jeho
změny

Evropská nadace odborného vzdělávání byla zřízena
nařízením Rady č. 1360/90 ze dne 7. května 1990.

Původní zakládající nařízení bylo změněno na základě
těchto rozhodnutí:

� Nařízení Rady č. 2063/94 ze dne 27. července
1994, kterým se mění pravidla pro pracovní
zařazení a přijímání zaměstnanců ETF a rozšiřuje
se zeměpisný rozsah práce ETF na země způsobilé
k přijetí pomoci v rámci programu Tacis;

� Nařízení Rady č. 1572/98 ze dne 17. července
1998, kterým se rozšiřuje zeměpisný rozsah práce
ETF na země způsobilé k přijetí podpory v rámci
programu MEDA;

� Nařízení Rady č. 2666/2000 z 5. prosince 2000 o
pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu,
Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a
Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii;

� Nařízení Rady č. 1648/2003 ze dne 18. června
2003, zahrnující pravidla týkající se přístupu k
dokumentům a upravující rozpočtové postupy ETF.

Konsolidované nařízení

Konsolidované znění nařízení Rady o ETF
CONSLEG: 1990R1360 – 01/10/2003 zahrnuje
výchozí zakládající nařízení spolu s následnými
změnami.
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2. Rozpočet (�)

2003 2004 2005

Náklady na lidské zdroje 10 529 000 11 493 973 12 047 000

Budovy, vybavení a náklady na provoz 1 421 000 1 470 027 1 453 000

Provozní náklady 5 250 000 4 636 000 5 000 000

Celkové roční dotace 17 200 000 17 600 000 18 500 000

Ostatní zdroje 500 000 800 000 údaj dosud
není k dispozici

Celkem 17 700 000 18 400 000 18 500 000

F
o

to
:

E
T

F
/F

.
D

e
co

ra
to



39

3. Počty zaměstnanců a organizační schéma

Zaměstnanci ETF podle státní příslušnosti

Zaměstnanci ETF podle
pohlaví a pracovního zařazení

� M Celkem

A*14 1 1 2

A*13 0

A*12 1 6 7

A*11 6 8 14

A*10 3 3 6

A*9 2 2 4

A*8 6 7 13

A*7 1 1

A*6 1 1 2

A*5 1 1

A* Celkem 21 29 50

% 42 58 100

B*9 2 2

B*8 2 2 4

B*7 4 3 7

B*6 8 3 11

B*5 4 5 9

B*4 0

B*3 2 2

B* Celkem 22 13 35

% 63 37 100

C*6 2 2

C*5 1 1

C*4 1 1

C*3 5 1 6

C*2 0

C*1 4 4

C* Celkem 13 1 14

% 93 7 100

Dočas. prac.
celkem

56 43 99

% 57 43 100
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V roce 2004 byl celkový počet pracovníků v kategorii A* 50, v kategorii B* 35 a C* 14,
což je celkem 99 dočasných zaměstnanců. Celkový plánovaný počet dočasných
zaměstnanců podle plánu zaměstnanců organizace je 104.



4. Klíčová rozhodnutí správní rady
v roce 2004 a seznam členů

Správní rada zasedala v březnu, v červnu a v listopadu roku
2004; pozorovatelé z kandidátských zemí se zúčastnili obou
zasedání, jimž předsedal pan Nikolaus van der Pas, generální
ředitel pro vzdělávání a kulturu při Evropské komisi. V červnu se
zasedání konalo v Turíně, zatímco v listopadu bylo zasedání
svoláno do Bruselu.

Na zasedání 16. března vybrala správní rada ETF novou
ředitelku ETF, Muriel Dunbar, s nástupem do úřadu k 1. červenci
roku 2004.

Na zasedání 29. června správní rada ETF:

� přijala interní kontrolní normy Evropské nadace odborného
vzdělávání a vzala na vědomí plán ETF zajistit soulad s těmito
normami do konce roku 2004,

� přijala výroční zprávu ETF o činnosti za rok 2003 a svou
vlastní analýzu a hodnocení této zprávy,

� schválila rozhodnutí o postupech pro přijetí prováděcích
pravidel ETF pro nový služební řád,

� vzala na vědomí smlouvu s novou ředitelkou dr. Muriel Dunbar
a s tím spojené postupy zkušebního období,

� vzala na vědomí zprávu o činnosti ETF o provádění akčního
plánu na základě externího hodnocení za období březen –
červen 2004, a

� vzala na vědomí pokrok, jakého ETF dosáhla při plnění svého
pracovního programu na rok 2004.

Na zasedání 9. listopadu potvrdila správní rada ETF výhledy plánu
ETF na období let 2004–2006 a za tím účelem přijala:

� změněný rozpočet na rok 2004,

� pracovní program ETF na rok 2005,

� návrh rozpočtu ETF na rok 2005 a plán zaměstnanců
organizace;

� zdůvodnění priorit ETF na rok 2006,

� pokyny pro externí hodnocení v roce 2005.

Správní rada rovněž posílila politiku ETF a operativní rámec a za
tím účelem schválila:

� postupy pro služby poskytované členským státům EU,

� postup pro přípravu analýzy a hodnocení výroční zprávy o
činnosti ETF za rok 2004,

� členství v poradním sboru ETF,

� účast výboru zaměstnanců ETF jako pozorovatele na
budoucích zasedáních správní rady.
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Seznam členů správní rady ETF v roce 2004

ČLEN NÁHRADNÍK

Evropská komise pan Nikolaus van der Pas (předseda)

GŘ vzdělávání a kultura

pan David Lipman

GŘ vnější vztahy

pan Dirk Meganck

GŘ rozšíření

Rakousko pan Karl Wieczorek

Spolkové ministerstvo pro hospodářské
záležitosti a práci

pan Reinhard Nöbauer

Spolkové ministerstvo školství, vědy a kultury

Belgie paní Micheline Scheys

Ministerstvo vlámského společenství

Kypr pan Charalambos Constantinou

Ministerstvo školství a kultury

pan Elias Margadjis

Ministerstvo školství a kultury

Česká republika paní Helena Úlovcová

Národní ústav odborného vzdělávání

pan Vojtech Srámek

Ministerstvo školství, mláde�e a sportu

Dánsko pan Roland Svarrer Østerlund

Ministerstvo školství

paní Merete Pedersen

Ministerstvo školství

Estonsko pan Thor-Sten Vertmann

Ministerstvo školství a kultury

pan Külli All

Ministerstvo školství a výzkumu

Finsko pan Timo Lankinen

Ministerstvo školství

pan Ossi V. Lindqvist

Univerzita v Kuopio

Francie pan Jean-François Fitou

Ministerstvo zaměstnanosti, práce a sociální
soudržnosti

pan Jacques Mazeran

Ministerstvo školství, vysokých škol a

výzkumu

Německo pan Dietrich Nelle

Spolkové ministerstvo školství a výzkumu

pan Klaus Illerhaus

Stálá konference ministrů školství a kulturních
záležitostí spolkových zemí Spolkové
republiky Německo
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ČLEN NÁHRADNÍK

Řecko Očekává se nominace

Maďarsko pan János Jakab

Ministerstvo školství

pan György Szent-Léleky

Ministerstvo zaměstnanosti a práce

Irsko pan Padraig Cullinane

Ministerstvo podniků, obchodu a
zaměstnanosti

paní Deirdre O’Higgins

Ministerstvo podniků, obchodu a
zaměstnanosti

Itálie pan Andrea Perugini

Ministerstvo zahraničních věcí

pan Luigi Guidobono Cavalchini

UniCredit Private Banking

Lotyšsko paní Lauma Sika

Ministerstvo školství a vědy

paní Dita Traidas

Agentura pro programy rozvoje odborného
vzdělávání

Litva pan Romualdas Pusvaskis

Ministerstvo školství a vědy

paní Giedre Beleckiene

Metodické středisko pro odborné školství a
vzdělávání

Lucembursko pan Gilbert Engel

Ministerstvo školství a odborného
vzdělávání

paní Edith Stein

Obchodní komora Lucemburského

velkovévodství

Malta paní Cecilia Borg

Ministerstvo školství

pan Anthony Degiovanni

Ministerstvo školství

Nizozemsko paní C.H.M Julicher

Ministerstvo školství, kultury a vědy

Polsko pan Jerzy Wisniewski

Ministerstvo školství a sportu

paní Danuta Czarnecka

Ministerstvo školství a sportu

Portugalsko paní M. Cândida Medeiros Soares

Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce

paní M.Teresa Martins Paixão

Ústav pro inovaci ve vzdělávání

Slovenská republika pan Juraj Vantúch

Univerzita Komenského

Slovinsko pan Elido Bandelj

Ministerstvo školství, vědy a sportu

paní Jelka Arh

Ministerstvo školství, vědy a sportu
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ČLEN NÁHRADNÍK

Španělsko paní María José Muniozguren Lazcano

Ministerstvo školství, kultury a sportu

paní Francisca María Arbizu Echávarri

Národní kvalifikační ústav

Švédsko pan Erik Henriks

Ministerstvo školství a vědy

pan Hans-Åke Öström

Ministerstvo školství a vědy

Spojené království paní Franki Ord

Ministerstvo školství a dovedností
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